
v

SAĞLIK 
Teknoloji Vizyon Raporu

Van Teknokent tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı’nın desteği ile 
yürütülen PatentGrowth projesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Sağlık teknolojileri odağında hazırlanan bu rapor,  patent veri analizi 
sonucunda elde edilen bulgular ile oluşturulmuştur. 
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TEKNOLOJİ VİZYON RAPORU – SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ 
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Raporun içeriğinde bulacağınız konu başlıkları açıklanmıştır. 

TEKNOLOJİ VİZYON 
RAPORU

www.patentgrowth.com
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PatentGrowth Projesi Nedir? 

Türkiye’nin gelişmekte olan bölgelerinde Patent Bilgisinin Yaygınlaştırılmasını sağlamak ve 
Patent Tabanlı Girişimlerin ortaya çıkmasını hızlandırmak için ABD Dışişleri Bakanlığı’nın desteği 
ile PatentGrowth projesi başlatılmıştır.  

PatentGrowth projesi ile Türkiye'nin öncelikli sektörleri arasında yer alan ve gelecek vaat eden 7 
teknoloji alanında 7 ayrı Teknoloji Vizyon Raporu, 7 ayrı ilde (Şanlıurfa, Sivas, Diyarbakır, Van, 
Trabzon, Elazığ, Erzurum) gerçekleştirilecek online etkinlikler ile hedef kitleye tanıtılmaktadır. 

Patent kültürünün ve bilgisinin gelişmekte olan bölgelerde bulunan araştırmacılar, girişimciler ve 
KOBİ’ler arasında yaygınlaşmasını amaçlayan PatentGrowth projesi ile patent odaklı eğitimler ve 
girişim hızlandırma programı faaliyetleri yürütülmektedir. Bu sayede hedef bölgede patent 
tabanlı ticari faaliyetlerin artırılması ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

GİRİŞ
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PatentGrowth projesinin amaç ve kapsamı açıklanmıştır. 

PATENTGROWTH

www.patentgrowth.com
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Patent Verisinin Kullanımı ve Teknoloji Vizyon Raporları 

Hayatımızı değiştiren yeni teknolojilerin ortaya çıkışı son yıllarda oldukça ivme kazandı. Geliştirilen 
her yeni teknoloji, inovasyon dünyamızı şekillendirmeye aday oluyor. Bazıları başarılı bir şekilde 
ekonomik hayata katılıyor ve insanoğlunun kullanımına sunuluyor bazıları ise sadece teknolojik 
gelişim olarak literatürdeki yerini alıyor. Bu teknolojileri geliştiren ülkeler, firmalar, üniversiteler ve 
girişimler her zaman bir yarış içinde ve hepsi teknoloji dünyamızı değiştirmeye çabalamakta.  

Peki çok hızlı değişen bu teknoloji gelişiminin izlenmesinde ve takip edilmesinde hangi 
yöntemleri kullanıyoruz? Teknoloji yarışında kimin kimden ne kadar üstün olduğunu yada yıllara 
göre teknoloji gelişim trendlerinin değişimini nasıl ölçümleyeceğiz? İşte tam bu noktada patent 
verisinin önemi ortaya çıkıyor. Çünkü patentler ülkelerin, kurumların ve bireylerin yenilikçilik 
düzeylerinin ölçümlenmesinde kullanılabilen en önemli araçlardan biridir. Yenilikçi teknolojilerin 
gelişiminin ölçümlenmesi ve her bir sektör özelinde makro ve mikro seviyede etkisinin 
izlenmesinde kullanılan parametrelerden biri patent sayılarıdır. 

Bu kapsamda, patent verisinin analizi sonucunda elde edilen bulgular ile 7 farklı teknoloji alanı 
çerçevesinde teknoloji vizyon raporları oluşturulmuştur. Böylece her bir teknoloji alanı için global 
düzeyde teknolojinin gelişimi, sektörün oyuncuları ve trend teknoloji segmentleri incelenmiştir.  

GİRİŞ
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Hazırlanan Teknoloji Vizyon Raporlarının amaç ve 
kapsamı açıklanmıştır. 

TEKNOLOJİ VİZYON 
RAPORU

www.patentgrowth.com
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Sağlık Sektörünün Patent Verisi İle İncelenmesi 

Tüm dünyanın gündemi COVID-19 salgınıyla meşgul ancak bir yandan tedavi yöntemleri 
geliştirilmeye çalışılırken diğer yandan ise aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. COVID-19 için 
tedavi ve aşı çalışmaları devam ederken, teknoloji her sektörde olduğu gibi sağlık sektörünü de 
yenilikçi çözümlerle destekliyor. Rekabet gücü sağlayan, hasta deneyimini iyileştiren ve daha 
başarılı teşhis ve tedavi imkanları sunan yeni teknolojiler, Covid-19 öncesinde de sağlık 
sektörünün oyuncularının ajandasındaydı. Sağlık teknolojileri; önlemden tanıya, tedaviden 
izleme ve bakıma kadar pek çok alanda çığır açıcı yenilikler yaratıyor.  

Sağlık teknolojisi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “bir sağlık sorununu çözmek ve yaşam 
kalitesini iyileştirmek için geliştirilen cihazlar, ilaçlar, aşılar, prosedürler ve sistemler alanındaki 
bilgi ve becerilerin uygulanması” olarak tanımlanmaktadır. Fakat günümüzdeki hızlı teknolojik 
gelişim çağında sağlık teknolojisi denilince özellikle yüksek teknolojide yaşanan gelişmelerin 
uygulamaları öne çıkmaktadır. Sağlık sektörü dışındaki disiplinlerde meydana gelen hızlı 
teknolojik gelişimler ve değişimler bu alandaki uygulamaları da olumlu yönde etkilemeye 
başlıyor.  

ANALİZ
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Patent verisinin sağlık sektörü özelinde kullanımı.  

SAĞLIK SEKTÖRÜ

www.patentgrowth.com
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Sağlık Sektörünün Patent Verisi İle İncelenmesi 

Sağlık sektörünün değerlendirildiği raporlarda, sektörün hızlı bir paradigma değişiminden geçtiği 
ve önümüzdeki yıllarda bu değişimin daha da hızlanacağı vurgulanmaktadır. Yapılan 
değerlendirmeler; ortaya çıkan yeni teknolojik gelişmeler nedeniyle, sağlık sektöründe faaliyet 
gösteren kuruluşların strateji ve politikalarında ciddi değişimlere gitmeleri gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında global anlamda tüm sektörleri etkileyen ve köklü değişimlerin yolunu 
açan yeni trend teknolojiler sağlık sektörünü de değiştiriyor. Hazırlanan bu raporda, bu yeni 
teknolojiler içerisinden 15 tanesinin sağlık sektörüne olan etkisi patent veri analizi ile 
incelenmiştir. 

Sağlık teknolojilerinin geleceğinde giyilebilir teknolojiler, yapay zeka (AI), nanoteknoloji, robotik 
cerrahi, nesnelerin interneti (IoT), nanoteknoloji, tele-sağlık, ses tanıma ve yüz tanıma 
teknolojileri ve 3 boyutlu yazıcı teknolojileri olacak. Tüm bu trend teknoloji gruplarını bir araya 
getirdiğimizde şu 15 alan göze çarpmaktadır. Bu raporda, hem sağlık sektörünün temel 
dinamikleri olan “İlaç, medikal cihaz ve biyoteknoloji” alt segmentleri hem de bu 15 yeni 
teknoloji grubu birlikte  analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. 

1.Artırılmış/Sanal Gerçeklik Teknolojileri  
2.Yapay Zeka  
3.3D Yazıcı Teknolojileri  
4.Giyilebilir Medikal Teknolojiler  
5.Rehabilitasyon Teknolojileri  
6.Robot Teknolojileri  
7.Nanoteknoloji  
8.Tele-sağlık Teknolojileri  
9.Ses Tanıma Teknolojileri 
10.Yüz Tanıma Teknolojileri  
11.Hareket Algılama Teknolojileri  
12.Sağlık Enformatiği  
13.Blokzincir Teknolojileri 
14.Otonom Teknolojiler  
15.Nesnelerin İnterneti  

ANALİZ
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Patent verisinin sağlık sektörü özelinde kullanımı.  

SAĞLIK SEKTÖRÜ

www.patentgrowth.com
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SAĞLIK SEKTÖRÜANALİZ
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Patent verisinin sağlık sektörü özelinde analizi. 

%8

%30

%61

Medikal Cihazlar
İlaç
Biyoteknoloji

Avrupa Patent Ofisi (EPO)’nin yayınladığı en son rapora göre de, medikal teknolojiler, ilaç 
ve biyoteknoloji alanındaki Avrupa Patent başvuruları, tüm alanlar içerisinde ilk 10’da yer 
almaktadır. 

Bugüne kadar (Ekim 2020) yayınlanan tüm patent başvuruları içerisinde 4.4 milyondan 
fazla sağlık teknolojileri ile ilgili patent bulunmaktadır. Sağlık sektörünün temel 
yapıtaşları olan ilaç, medikal cihazlar ve biyoteknoloji alanlarındaki toplam yayınlanan 
patent sayısına bakıldığında, medikal cihazlar ile ilgili patentlerin üstünlüğü göze 
çarpmaktadır.

www.patentgrowth.com
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Bugüne kadar (Ekim 2020) tüm dünyada yayınlanan tüm patent başvuruları içerisinde 
4.2 milyondan fazla sağlık teknolojileri ile ilgili patent-faydalı model bulunmaktadır. 
Sağlık sektörünün temel yapıtaşları olan ilaç, medikal teknolojiler ve biyoteknoloji 
alanlarındaki toplam yayınlanan patent sayısına bakıldığında, medikal teknolojiler ile 
ilgili patentlerin üstünlüğü göze çarpmaktadır.

SAĞLIK SEKTÖRÜANALİZ
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Patent verisinin global sağlık sektörü 
özelinde analizi. 

Medikal teknolojiler alanındaki patent başvurularının eğilimi, ilaç ve biyoteknoloji (sadece 
sağlık alanındaki) alanlarındaki patent başvurularının eğilimine göre hızlı artış trendi 
göstermektedir. Medikal teknolojiler ile ilgili patent başvurularının sayısı son 5 yılda %50, 
son 10 yılda ise %173 artış göstermiştir.
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Bugüne kadar (Ekim 2020) Türkiye’den yapılan tüm patent başvuruları içerisinde 
yaklaşık 7.300 adet sağlık teknolojileri ile ilgili patent-faydalı model başvurusu 
bulunmaktadır. Sağlık alanındaki patent-faydalı model başvurularımız son 5 yılda %115 
artış göstermiştir.

SAĞLIK SEKTÖRÜANALİZ
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Patent verisinin Türkiye sağlık sektörü 
özelinde analizi. 

Medikal teknolojiler alanındaki Türkiye’den yapılan patent başvurularının eğilimi, ilaç ve 
biyoteknoloji (sadece sağlık alanındaki) alanlarındaki patent başvurularının eğilimine 
göre hızlı artış trendi göstermektedir. Medikal teknolojiler ile ilgili patent başvurularının 
sayısı son 5 yılda %200, son 10 yılda ise %264 artış göstermiştir. Biyoteknoloji patentleri 
ise son 5 yılda %153, son 10 yılda ise %1333 artış (3 başvurudan 43 başvuruya çıkmıştır) 
göstermiştir.

0

175

350

525

700

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

434032261796111035694351212

299
281276287

222

98
121

160152

106

57
35251416281282212

612609

524

455

204

109

176174
202

168161
143

104
76635857

363425

Medikal Teknolojiler
İlaç
Biyoteknoloji

0

250

500

750

1000

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

922876
807

744

428

206
298335364

27822519113393848173465638

www.patentgrowth.com



v

Bugüne kadar (Ekim 2020) Türkiye’den yapılan tüm patent-faydalı model başvuruları 
içerisinde yaklaşık 7.300 adet sağlık teknolojileri ile ilgili patent-faydalı model başvurusu 
bulunmaktadır. Sağlık alanındaki patent-faydalı model başvurularımız son 5 yılda %115 
artış göstermiştir. 

SAĞLIK SEKTÖRÜANALİZ
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Patent verisinin Türkiye sağlık sektörü 
özelinde analizi. 
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Sağ l ık al anında yapı l an patent başvurul ar ı 
incelendiğinde, Sanovel firmasının, portföyünde en 
fazla patent başvurusu olan kurum olduğu 
görülmektedir. Yıllara göre patent başvurularının 
dağılımında ise, sektörün hangi oyuncusunun hangi 
yıl daha fazla patent başvurusu yaptığı görülebilmekte 
ve sektöre yeni giren yada geliştirdiği yeni teknolojiler 
bakımından sektörde sıçrama yapan kurumlar/kişiler 
aşağıdaki tabloda görülmektedir.

www.patentgrowth.com
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Sağlık sektörü içerisinde, Türkiye’den yapılan patent başvuruları içerisindeki yayınlanan 
patentlerin %33’ü ilaç teknolojileri ile ilgili patentlerdir. İlaç teknolojileri alanındaki 
patent şampiyonları arasında, Sanovel İlaç, Mahmut Bilgiç ve Bülent Karaağaç ilk 3’te yer 
almaktadır. İlk 20’de yer alan patent şampiyonlarının patent portföyleri arasında yer alan 
en son patent başvuruları arasında immün plazma, yara iyileştirme, anti-
diyabetik çözümler, COVID-19 için bağışıklık kazandırıcı, kanser tedavisi, 
anti-viral boğaz pastili gibi farklı dikeylerdeki ilaç teknolojilerini kapsayan patent 
başvurularının olduğu tespit edilmiştir.

SAĞLIK SEKTÖRÜANALİZ
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Patent verisinin İlaç Teknolojileri 
özelinde analizi. 

www.patentgrowth.com

“İlaç teknolojileri alanında yapılan patent başvurularında lider 20 kurum/kişi” 
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SAĞLIK SEKTÖRÜANALİZ
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Patent verisinin Medikal Teknolojileri 
özelinde analizi. 

www.patentgrowth.com

Sağlık sektörü içerisinde, Türkiye’den yapılan patent başvuruları içerisindeki yayınlanan 
patentlerin %64’ü medikal teknolojiler ile ilgili patentlerdir. Medikal teknolojiler 
alanındaki patent şampiyonları arasında, İstanbul Üniversitesi, Turkcell ve Orhan Seyfi 
Aksakal ilk 3’te yer almaktadır. Vestel, Turkcell, Türk Telekom ve Arçelik gibi ana 
faaliyet alanları arasında medikal teknolojiler olmayan firmaların bu alandaki patent 
yarışında zirvedeki kurumlar arasında yer aldıkları görülmektedir. Bu kurumların, kan 
şekeri ölçüm sistemi, yolcu sağlık sistemi, hastalık uyarı sistemi, araçlarda 
sürücü uyku durumu izleme gibi farklı dikeylerdeki medikal teknolojileri kapsayan 
patent başvurularının olduğu tespit edilmiştir.

“Medikal teknolojileri alanında yapılan patent başvurularında lider 20 kurum/kişi” 
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SAĞLIK SEKTÖRÜANALİZ

13

Patent verisinin Biyoteknoloji (sadece 
sağlık dikeyinde) özelinde analizi. 

www.patentgrowth.com

Sağlık sektörü içerisinde, Türkiye’den yapılan patent başvuruları içerisindeki yayınlanan 
patentlerin %3’ü biyoteknoloji ile ilgili patentlerdir. Sağlık ile ilgili biyoteknoloji 
patentlerinde şampiyon kurumlar, İstanbul Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve 
TÜBİTAK olarak tespit edilmiştir. İlk 3’te yer alanların sadece üniversite ve araştırma 
merkezi statüsündeki kurumların olması, biyoteknoloji alanında geliştirilen teknolojilerin 
henüz erken aşama teknolojiler olduğuna dair ön bilgi vermektedir. Üniversiteler ve 
araştırma merkezlerinin yanında bazı ilaç firmalarının da biyoteknoloji alanına yavaş 
yavaş giriş yaptığı görülmektedir. Bu segment dahilinde en son yapılan patent 
başvuruları arasında, COVID-19 tespiti, fonksiyonel yüz maskesi, anti-kanser 
malzemeler, T hücrelerinin üretimi, immünoterapi gibi farklı biyoteknoloji 
konuları yer almaktadır.

“Sağlık dikeyindeki biyoteknoloji alanında yapılan patent başvurularında lider 20 kurum/kişi” 
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Türkiye sağlık sektöründe, ilaç teknolojileri ile ilgili en fazla patent başvurusu yapan 
kurumlar/kişiler arasında yer alan ilk 20 önceki bölümlerde incelenmişti. Bu bölümde 
yapılan analizde ise, ilk 20’de yer alan patent sahiplerinin ilaç teknolojileri alanında 
yaptıkları patent başvurularının yıllara göre değişimleri, bu alanda ar-ge çalışmalarına yeni 
başlayanlar ve bu alanda çalışma yapmayı bırakanlar/ara verenler görülebilmektedir. 
Arven İlaç, Abdi İbrahim ve Santa Farma gibi firmaların 2017-2018 arasında bu 
alandaki patent sayılarını artırdıkları görülmektedir. Diğer yandan, Elif Cuban, Ankara 
Üniversitesi gibi oyuncuların ise bu alanda patent başvurusu yapmaya yeni 
başladıkları görülmektedir.

SAĞLIK SEKTÖRÜANALİZ
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Patent verisinin İlaç Teknolojileri 
özelinde analizi. 

www.patentgrowth.com

“İlaç teknolojileri alanında yapılan patent başvurularında ilk 20’de yer alan kurumların/kişilerin 
patent başvurularının yıllara göre değişimi” 
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SAĞLIK SEKTÖRÜANALİZ
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Patent verisinin Medikal Teknolojileri 
özelinde analizi. 

www.patentgrowth.com

Türkiye sağlık sektöründe, medikal teknolojiler ile ilgili en fazla patent başvurusu 
yapan kurumlar/kişiler arasında yer alan ilk 20 önceki bölümlerde incelenmişti. Bu 
bölümde yapılan analizde ise, ilk 20’de yer alan patent sahiplerinin medikal teknolojileri 
alanında yaptıkları patent başvurularının yıllara göre değişimleri, bu alanda ar-ge 
çalışmalarına yeni başlayanlar ve bu alanda çalışma yapmayı bırakanlar/ara verenler 
görülebilmektedir. Turkcell, Turk Telekom, TOBB ETÜ gibi kurumların 2017-2018 
arasında bu alandaki patent sayılarını artırdıkları görülmektedir. Diğer yandan, İstanbul 
Aydın Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi gibi oyuncuların ise bu alanda patent başvurusu yapmaya yeni 
başladıkları görülmektedir.

“Medikal teknolojiler alanında yapılan patent başvurularında ilk 20’de yer alan kurumların/
kişilerin patent başvurularının yıllara göre değişimi” 
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SAĞLIK SEKTÖRÜANALİZ
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Patent verisinin Biyoteknoloji (sadece 
sağlık dikeyinde) özelinde analizi. 

www.patentgrowth.com

Türkiye sağlık sektöründe, biyoteknoloji ile ilgili en fazla patent başvurusu yapan 
kurumlar/kişiler arasında yer alan ilk 20 önceki bölümlerde incelenmişti. Bu bölümde 
yapılan analizde ise, ilk 20’de yer alan patent sahiplerinin biyoteknoloji alanında yaptıkları 
patent başvurularının yıllara göre değişimleri, bu alanda ar-ge çalışmalarına yeni 
başlayanlar ve bu alanda çalışma yapmayı bırakanlar/ara verenler görülebilmektedir. 
Turkcell, Turk Telekom, TOBB ETÜ gibi kurumların 2017-2018 arasında bu alandaki 
patent sayılarını artırdıkları görülmektedir. Diğer yandan, Hacettepe Üniversitesi, 
İlkogen İlaç, Onko İlaç gibi oyuncuların ise bu alanda patent başvurusu yapmaya 
yeni başladıkları görülmektedir.

“Sağlık dikeyindeki biyoteknoloji alanında yapılan patent başvurularında ilk 20’de yer alan 
kurumların/kişilerin patent başvurularının yıllara göre değişimi” 
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Teknoloji Vizyon Raporu içerisinde, patent veri analizi ile hazırlanan “teknoloji konsept 
haritası”, incelenen her bir teknoloji dikeyindeki patent başvuru sahiplerinin hangi 
patent kümeleri üzerine yoğunlaştıklarını göstermektedir. Türkiye’den ilaç teknolojileri 
ile ilgili yapılan tüm patent başvuruları incelendiğinde, bu alanın “teknoloji konsept 
haritası” çerçevesinde şu patent kümeleri öne çıkmaktadır: “Dosage Form, 
Combination Therapy, Transdermal Delivery ve Protein Kinase”. Haritada 
“dağ” formunda görülen patent kümeleri, ilaç teknolojileri alanında yoğunlaşılan alanlar 
olarak ifade edilmektedir. Dağ formlarının dışında mavi bölgelerde yer alan patent 
kümeleri (Hepatit C, tip 2 Diyabet gibi) ise henüz büyük patent portföylerinin oluşmadığı 
ancak ileriki dönemlerde yoğunlaşılabilecek potansiyel alanlar olarak ifade edilebilir.

SAĞLIK SEKTÖRÜANALİZ

17

Patent verisinin İlaç Teknolojileri 
özelinde analizi. 

www.patentgrowth.com
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Patent verisinin Medikal Teknolojileri 
özelinde analizi. 

www.patentgrowth.com

Türkiye’den medikal teknolojiler ile ilgili yapılan tüm patent başvuruları 
incelendiğinde, bu alanın “teknoloji konsept haritası” çerçevesinde şu patent kümeleri 
öne çıkmaktadır: “Blood Vessel, Blood Pressure, Blood Flow, Antimicrobial 
Agents”. Haritada “dağ” formunda görülen patent kümeleri, medikal teknolojileri 
alanında yoğunlaşılan alanlar olarak ifade edilmektedir. Dağ formlarının dışında mavi 
bölgelerde yer alan patent kümeleri (Kemik bozuklukları, inhalasyon cihazları gibi) ise 
henüz büyük patent portföylerinin oluşmadığ ı ancak ileriki dönemlerde 
yoğunlaşılabilecek potansiyel alanlar olarak ifade edilebilir.
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Patent verisinin Biyoteknoloji (sadece 
sağlık dikeyinde) özelinde analizi. 

www.patentgrowth.com

Türkiye’den sağlık dikeyindeki biyoteknoloji ile ilgili yapılan tüm patent başvuruları 
incelendiğinde, bu alanın “teknoloji konsept haritası” çerçevesinde şu patent kümeleri 
öne çıkmaktadır: “Combination Therapy, Dosage Form, Blood Vessel”. Haritada 
“dağ” formunda görülen patent kümeleri, medikal teknolojileri alanında yoğunlaşılan 
alanlar olarak ifade edilmektedir. Dağ formlarının dışında mavi bölgelerde yer alan patent 
kümeleri (Dokuz rejenerasyonu, Tip-2 Diyabet, Antikor Fragmenti gibi) ise henüz büyük 
patent portföylerinin oluşmadığı ancak ileriki dönemlerde yoğunlaşılabilecek potansiyel 
alanlar olarak ifade edilebilir.
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Kurumların patent başvurusu yaptıkları dikey segmentler yıllar içerisinde değişiklik 
gösterebilmektedir. Her bir kurumun ar-ge ve inovasyon stratejisine göre belirlenen odak 
alanlarda yapılan patent başvurularının alt segmentlerinde yıllar içerisinde meydana gelen 
değişimlerin izlenmesi son derece önemlidir. Türkiye’de ilaç teknolojileri alanında 
yapılan patent başvurularının alt segmentleri incelendiğinde şu odak alanlarındaki patent 
başvurularında artış eğiliminin olduğu tespit edilmiştir. 

Hap, tablet formundaki ilaçlar 
Kapsül formundaki ilaçlar 
Alg, liken, mantardan elde edilen malzemeleri içeren ilaçlar 
Merkezi olmayan analjezik, antipiretik veya anti-enflamatuar ajanlar 
Antineoplastik ajanlar 

SAĞLIK SEKTÖRÜANALİZ
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Patent verisinin İlaç Teknolojileri 
özelinde analizi. 

www.patentgrowth.com

“İlaç teknolojileri alanında yapılan patent başvurularının dikey 
segmentlerinin yıllara göre değişimi” 
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Patent verisinin Medikal Teknolojileri 
özelinde analizi. 

www.patentgrowth.com

“Medikal teknolojiler alanında yapılan patent başvurularının dikey 
segmentlerinin yıllara göre değişimi” 

Türkiye’de medikal teknolojiler alanında yapılan patent başvurularının alt segmentleri 
incelendiğinde şu odak alanlarındaki patent başvurularında artış eğiliminin olduğu tespit 
edilmiştir. 

Teşhis amaçlı algılama, ölçme veya kayıt 
Cerrahi aletler, cihazlar 
Malzemeleri veya nesneleri dezenfekte etmek veya sterilize etmek için yöntemler ve cihazlar 
İnhalatörler 
Elektroterapi stimülasyonu 
Diş implantları; İmplantasyon aletleri 
Bakım için özel olarak uyarlanmış yataklar;  
Hastaları veya engelli kişileri kaldırmak için cihazlar 
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Patent verisinin Biyoteknoloji (sadece 
sağlık dikeyinde) özelinde analizi. 

www.patentgrowth.com

“Sağlık dikeyindeki biyoteknoloji alanında yapılan patent 
başvurularının dikey segmentlerinin yıllara göre değişimi” 

Türkiye’de sağlık dikeyindeki biyoteknoloji alanında yapılan patent başvurularının 
alt segmentleri incelendiğinde şu odak alanlarındaki patent başvurularında artış 
eğiliminin olduğu tespit edilmiştir. 

Antineoplastik ajanlar 
Antijen veya antikor içeren ilaçlar 
Merkezi olmayan analjezik, antipiretik veya anti-enflamatuar ajanlar 
Farklılaşmamış insan, hayvan veya bitki hücreleri, dokuları 
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Global arenada tüm sektörleri etkileyen ve köklü değişimlerin yolunu açan yeni trend teknolojiler 
sağlık sektörünü de değiştiriyor. Bu bölümde, yeni teknolojiler arasından seçilen 15 teknoloji 
dikeyinin sağlık sektörüne olan etkisi patent veri analizi ile incelenmiştir. 

Sağlık teknolojilerinin geleceğinde giyilebilir teknolojiler, yapay zeka (AI), nanoteknoloji, robotik 
teknolojiler, nesnelerin interneti (IoT), nanoteknoloji, tele-sağlık, ses tanıma ve yüz tanıma 
teknolojileri ve 3 boyutlu yazıcı teknolojileri gibi teknolojiler olacak. Sağlık alanında değişimlere yol 
açacak bu teknoloji gruplarına ait 750.000’den fazla patent olduğu tespit edilmiştir. Aşağıdaki 
tabloda, patent sayıları verilen her bir teknoloji dikeyi sağlık sektörü özelinde incelenmiştir. Örnek 
olarak, yapay zeka teknolojilerine ait 58.250 adet patent, sağlık alanındaki yapay zeka patentlerini 
temsil etmektedir. Bunun gibi diğer teknoloji dikeylerinde tespit edilen patent sayıları da sağlık 
alanındadır. Toplam patent sayıları açısından değerlendirildiğinde, rehabilitasyon teknolojilerine ait 
patentlerin en üst sırada olduğu görülmektedir. Bu alandaki patent şampiyona ise Panasonic 
firmasıdır.

YENİ TEKNOLOJİLERANALİZ
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15 Teknoloji alanındaki patent verisinin 
Sağlık özelinde analizi. 

www.patentgrowth.com
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Seçilen 15 teknoloji dikeyine ait patent sayılarının son 15 yıl içerisindeki değişimi incelendiğinde 
2004-2018 yılları arasındaki başvuru sayıları itibariyle her birinin yükseliş trendinde olduğu 
görülmektedir. Bazı teknolojilerin (Blokzincir gibi) son 1-2 yıl içerisinde ani yükselişe geçtiği, 
bazılarının (hareket algılama gibi) ise daha uzun senelerdir yükseliş eğilimi gösterdiği 
görülmektedir.

YENİ TEKNOLOJİLERANALİZ
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15 Teknoloji alanındaki patent verisinin 
Sağlık özelinde analizi. 

www.patentgrowth.com



v

Seçilen 15 teknoloji dikeyine ait patent sayılarının son 1 yıl ve son 5 yıl içerisindeki değişimleri 
incelendiğinde sağlık sektörünü son dönemde etkileyen teknoloji dikeyleri daha net bir şekilde 
görülebilmektedir. Dünya genelinde son yıllarda gündemden düşmeyen blokzincir teknolojisi, 
sağlık sektöründe de zirve yapan teknoloji dikeyi oldu. 2017-2018 yılları arasında sağlık alanında 
yapılan blokzincir ile ilgili patent başvurularında %355 artış meydana geldi.  Sağlık hizmetlerinin 
yönetimi için akıllı sözleşmelerin kullanılması, hasta kayıtlarının mahremiyete zarar vermeden 
herkese açık bir biçimde depolanması , sağlık sigortası geri ödemelerinde blokzincir uygulamaları 
gibi konular bu teknoloji grubunun içerisinde yer alıyor. Son 1 yıl içerisinde en fazla artış gösteren 
diğer patent gruplarının ise sağlık enformatiği, yapay zeka teknolojileri, ses tanıma 
teknolojileri ve otonom teknolojiler olduğu görülmektedir.

YENİ TEKNOLOJİLERANALİZ
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15 Teknoloji alanındaki patent verisinin 
Sağlık özelinde analizi. 

www.patentgrowth.com
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PatentGrowth projesi, Türkiye’nin özellikle gelişmekte olan illerinde patent bilgisinin 
yaygınlaştırılmasını ve patent tabanlı girişimlerin hızlandırılmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur. 
Bu kapsamda, 7 farklı teknoloji alanındaki patentlerin analizi ile hazırlanan Teknoloji Vizyon 
Raporlarının; firmaların, üniversitelerin ve girişimlerin teknoloji geliştirme ve inovasyon süreçlerinde 
yol gösterici olması hedeflenmiştir. Bu raporda öncelikli olarak SAĞLIK alanındaki teknolojilere ait 
patentler incelenmiş ve analiz edilmiştir. PatentGrowth projesi kapsamında yayınlanacak diğer 6 
Teknoloji Vizyon Raporu, bu raporda olduğu gibi patent veri analizi ile hazırlanmaktadır.  Sağlık 
teknolojilerinden sonra yayınlanacak diğer Teknoloji Vizyon Raporları şu alanlarda 
hazırlanmaktadır: İleri Malzemeler, Gıda ve Tarım, Enerji Depolama, Robotik, 
Biyoteknoloji ve Yapay Zeka.

RAPORLAR
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PatentGrowth kapsamında yayınlanacak diğer 
Teknoloji Vizyon Raporları açıklanmıştır. 

TEKNOLOJİ VİZYON 
RAPORLARI

www.patentgrowth.com

Yayınlanacak diğer raporlarda da, yine bu raporda olduğu gibi farklı trend teknoloji segmentlerine 
ait patent analizlerine de yer verilecektir. Sektör ve teknoloji kesişimleri ile hangi sektörün hangi 
teknoloji grubuna ait patentlerden daha fazla etkilendiği tespit edilerek, okuyucular için yol 
göstericisi olması amaçlanmaktadır.
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PatentGrowth projesi kapsamında, patent verisini kullanılarak hazırlanan teknoloji vizyon raporları, yenilikçi 
firmaların (büyük firmalar, KOBİ’ler, startuplar), üniversitelerin ve kamu kurumlarının Ar-Ge ve inovasyon 
stratejilerine yön vermelerine yardımcı olmak için yayınlanıyor. Patent verisinin hedefe yönelik kullanılması 
durumunda, içinde barındırdıkları bilgi bakımından teknoloji geliştirmeye yönelik stratejik çalışmalar yapma 
hedefinde olan karar vericiler için büyük bir potansiyel taşıdığını söylemek mümkün. Patent başvurularına 
ilişkin istatistiki analizler, ülkelerin ve kurumların teknolojik gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında 
kullanılan önemli parametrelerden biri olduğu giriş bölümünde bahsedilmişti. En temelde patent başvuru, 
yayın ve tescil sayıları gibi bilgilerden yola çıkılarak kurumların inovasyon stratejileri bakımından önemli 
çıkarımlar yapılabilmektedir. 

Yüksek, orta-yüksek teknoloji kategorisinde yer alan teknolojilere ait patent verileri, detaylı olarak analiz 
edildiğinde bu raporlar; karar verici kurumların öncelikli Ar-Ge alanlarını doğru tespit edebilmesinde ve 
stratejik kararlar almasında yönlendirici rol üstlenebilir.  

Globaldeki büyük oyuncuların ve sektöre yeni yeni giriş yapan girişimlerin geliştirdikleri sağlık 
teknolojilerine ait patentler, bu sektörü değiştiren trend teknolojilerin hangilerinin değişimin öncüsü 
olmaya aday olduğunu tespit etmede kullanılabilmektedir.  

Düzenli olarak yapılan patent araştırması çalışmaları ve patent veri analizi ile teknolojinin gelişim 
trendlerinin incelenmesi son derece önemlidir. Örnek olarak; nanoteknoloji, yapay zeka, makine 
öğrenmesi veya blockchain alanındaki teknolojik gelişimleri patent veri analizi ile izlenirse, bu alanlarda 
geliştirilecek yeni ürünlerin pazardaki konumlandırılması daha stratejik olarak yapılabilmektedir. Diğer 
yandan rakiplerin hangi teknolojiler geliştirdiklerini, hangi alanlarda patent başvurusu yaptıklarını ve yakın 
zamanda hangi teknolojiye sahip ürünleri piyasaya çıkarmayı planladıklarını bu analizler sayesinde 
görmek mümkün. Benzer alanlarda teknoloji geliştiren ama henüz varlığından haberdar olunmayan gizli 
rakiplerin patentlerinin keşfedilmesi de kolaylaşmaktadır. Aksi halde, bu teknoloji alanlarında meydana 
gelen yeni gelişmeler kaçırılabiliyor. 

Bu kapsamda; teknoloji geliştirme kapasitesinin göstergelerinden biri olan patent verisi, hem Türkiye’nin 
hem de global oyuncuların sağlık alanındaki pozisyonlarını belirlemek ve trend teknoloji gruplarını tespit 
etmek amacıyla kuş bakışı incelenmiştir. 

PatentGrowth projesi için hazırlanan “Sağlık Teknolojilerinde Teknoloji Vizyon Raporu” çalışmasının, bu 
sektörün oyuncularının ve paydaşlarının inovasyon stratejilerinde yol gösterici olmasını dileriz.

SONUÇ
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PatentGrowth kapsamında hazırlanan  
Sağlık Teknoloji Vizyon Raporu hakkında sonuç 

değerlendirmesi . 

DEĞERLENDİRME

www.patentgrowth.com
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DISCLAIMER
UYARI VE SORUMLULUK REDDİ

ÖNEMLİ UYARI VE SORUMLULUK REDDİ 

PatentGrowth projesi, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Bu raporun içeriği ABD 
Hükümeti'nin resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Bu raporda ifade edilen bilgi ve görüşlerin sorumluluğu 
tamamen Van Teknokent'e aittir. 

İş bu rapor çerçevesinde oluşturulan analizler, bilgiler, raporda yer alan yorumlar parça halinde ve/veya 
tamamen kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Üçüncü kişiler, raporda yer alan bilgileri, referans göstererek 
paylaşmakta serbesttirler. 

İş bu rapor çerçevesinde oluşturulan analizler, bilgiler, raporda yer alan yorumlar ve/veya okuyucuların 
kendi yorumlaması sonucunda ortaya çıkacak bilgiler doğrultusunda, raporu teslim alan gerçek kişilerin 
ve/veya tüzel kişilerin alacağı her türlü hukuki ve/veya ticari karar ve bu karar sonucunda ortaya 
çıkabilecek her türlü olumlu veya olumsuz sonucun sorumluluğu kendilerine aittir.  

Van Teknokent’in, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin, PATENTEFFECT FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ VE 
İNOVASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, iş bu 
rapor kapsamındaki bilgilerin, okuyucular tarafından kullanımı ve okuyucuların bu bilgiler ile birlikte 
alacağı yatırım, üretim, satış, pazarlama vs gibi ticari ve hukuki kararlarında herhangi bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır. 

Van Teknokent, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, PATENTEFFECT FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ VE 
İNOVASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve ABD Dışişleri Bakanlığı, iş bu raporda 
yer alan veri setlerinin, analiz sonuçlarının kesin doğruluğu konusunda garanti vermemektedir. 
Okuyucuların, iş bu rapor çerçevesinde sunulan bilgilerin ve analiz sonuçlarının doğruluğunu teyit 
etmeleri kendi sorumluluklarındadır. 
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