
 

 

 

 

 

 

 

 

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ: DERMALIX 

 

2014 yılında Ege Üniversitesi tarafından desteklenerek uluslararası patent 

başvurusu yapılan “DERMALIX-Açık Yaraların Hızlı Ve Etkili Tedavisini 

Sağlayan Yara Örtüsü” buluşu, elde ettiği başarılarla yoluna devam ediyor. 

 

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı 

araştırmacıları Prof. Dr. Özgen Özer, Doç. Dr. Evren Homan Gökçe, Dr. 

Sakine Tuncay Tanrıverdi ve Doç. Dr. İpek Eroğlu tarafından geliştirilen 

buluşun ticarileştirilmesi çalışmaları hız kazanarak, EÜ EBİLTEM-TTO desteği 

ile farklı kurumlar ile işbirlikleri kuruldu. 

 

 
 

 

Ege Üniversitesi patentlerini tanıtmak amacıyla başlatılan Patent Records 

projesi kapsamında ilk video çekimi patentli Dermalix buluşu için yapıldı.  

 

 

 

Bu yılın Şubat ayında TTGV, Bilkent 

Cyberpark ve Texas Üniversitesi ortaklığında 

İstanbul’da gerçekleştirilen GIST Bootcamp 

girişimcilik kampını birincilikle bitiren 

DERMALIX ekibi, çalışmalarına ara 

vermeden devam etti.  

 

Yine EÜ EBİLTEM-TTO’nun desteği ile TEB 

Girişim Evi’ne dahil olan ekip birçok etkinlik 

ve eğitimlere katılma şansı yakaladı ve 

böylelikle farklı yatırımcı firmalar ile temaslar 

kurulması sağlanmış oldu. 

 

 

Tüm bu çalışmaların meyveleri yavaş yavaş toplanmaya başlanarak hem Ege Üniversitesi hem 

de ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 3-5 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 

Türkiye İnovasyon Haftası’na katıldı.  

http://ebiltem.ege.edu.tr/patentrecords
https://www.youtube.com/watch?v=WLKm---fifs
http://bootcampturkey2015.ttgv.org.tr/?page_id=123


 

 

 

DERMALIX, TEB tarafından başlatılan 

WAVE İnovasyon Sergisi ‘ne dünyanın 

dört bir yanından seçilen ilham verici 23 

inovasyon projesinden biri oldu. Ayrıca 

TEB KOBİ TV’de yayınlanan girişimci 

başarı hikayeleri bölümünde yer aldı. 

 

 

 

 

 

İnovasyon Haftası kapsamında DERMALIX ekibinin 

Bloomberg HT TV kanalına canlı röportaj vermesiyle 

projenin geniş kitlelere tanıtılması sağlandı.  

 

İnovasyon Haftası’nda 2000 kişiye yaptığı sunumda 

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Wave İnovasyon 

Sergisi’ne Türkiye’den seçilen 3 projeden biri olan 

DERMALIX buluşundan övgüyle bahsetti. 

 

 

 

DERMALIX, girişimcilik ekosisteminin en fazla okunan 

online haber kanalı Webrazzi.com’da haber olarak farklı 

okuyucu gruplarına ulaştı. 

 

 

   Son dönemde Hayatımızı Kolaylaştırmış 10 Yenilikçi Fikirden Biri: DERMALIX 

 
 

 

 

Sosyal medyanın son dönemde en fazla 

okunan haber kaynaklarından Onedio.com 

sitesinde “Son Dönemde Hayatımızı 

Kolaylaştırmış 10 Yenilikçi Fikir” başlıklı 

haberde kendine yer bulmuştur. 

 

 

 

 

 

Buluşun ticarileştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam ederken bu doğrultuda hem firma 

kurma işlemleri hem de farklı yatırımcı gruplar ile görüşmeler sürüyor. Buluşların 

ticarileştirilmesi ve yüksek katma değerleri ürünlerin ekonomiye kazandırılması yolundaki 

çalışmalar EÜ EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi’nin yol göstericiliğinde artarak devam 

edecek… 

https://www.youtube.com/watch?v=S23EkUQQ_xw
http://www.mynet.com/teb/
http://www.mynet.com/teb/
http://www.tebkobitv.com/video/deriyi-onaran-inovatif-girisim
http://www.tebkobitv.com/video/deriyi-onaran-inovatif-girisim
http://webrazzi.com/2015/12/04/wave-inovasyon-sergisindeki-3-yerli-girisim-masuta-robot-dermalix-manetho-roportaj/
http://onedio.com/haber/son-donemde-hayatimizi-kolaylastirmis-10-yenilikci-fikir-626010
http://onedio.com/haber/son-donemde-hayatimizi-kolaylastirmis-10-yenilikci-fikir-626010

