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MARMARA MARMARA ÜÜNNİİVERSVERSİİTESTESİİ

•• 13 13 FakFaküültltee
•• 9 Y9 Yüüksek Okulksek Okul
•• 11 Enstit11 Enstitüü
•• 31 Ara31 Araşşttıırma ve Uygulama Merkezirma ve Uygulama Merkezi

TTüürkiyerkiye’’nin ilk 10 nin ilk 10 ÜÜniversitesi arniversitesi araassıındanda



M.M.ÜÜ. VE TEKNOLOJ. VE TEKNOLOJİİ……

•• GGüüncel ve yncel ve yüükselen teknolojiler kselen teknolojiler 
üüniversitenin ilgili bniversitenin ilgili bööllüümlerindeki (fakmlerindeki (faküülte, lte, 
enstitenstitüü, merkez) temel ve uygulamal, merkez) temel ve uygulamalıı
araaraşşttıırmalarda gelirmalarda gelişştirilmekte ve yeni tirilmekte ve yeni 
projelerde deprojelerde değğerlendirilmektedir erlendirilmektedir 



•• GGüünnüümmüüzde en popzde en popüüler teknolojiler             ler teknolojiler             
arasarasıında yer alan nda yer alan BiyoteknolojiBiyoteknoloji,,
ÜÜniversitesinin baniversitesinin başşllııca ca üçüç fakfaküültesinde ltesinde 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır; Tr; Tııp, Eczacp, Eczacııllıık ve k ve 
MMüühendislik Fakhendislik Faküültelerilteleri

……M.M.ÜÜ. VE TEKNOLOJ. VE TEKNOLOJİİ



•• EczacEczacııllıık Fakk Faküültesi ilaltesi ilaçç üüretimi ve ilaretimi ve ilaçç
kullankullanıımmıında yeni yaklanda yeni yaklaşışımlar imlar iççin in 
biyoteknolojidenbiyoteknolojiden yararlanmaktadyararlanmaktadıırr

•• Bu Bu biyoteknolojilerbiyoteknolojiler babaşşllııca mikroorganizma ca mikroorganizma 
ve bitki ve bitki biyoteknolojileridirbiyoteknolojileridir

……M.M.ÜÜ. VE TEKNOLOJ. VE TEKNOLOJİİ



•• MMüühendislik fakhendislik faküültesindeki ltesindeki biyoteknolojibiyoteknoloji
araaraşşttıırmalarrmalarıı biyombiyomüühendislikhendislik bbööllüümmüünde nde 
yyüüttüülmektedirlmektedir

•• ÇÇevre, bitki ve mikroorganizma evre, bitki ve mikroorganizma 
biyoteknolojisibiyoteknolojisi araaraşşttıırmalarrmalarıı malditofmalditof, , 
atomik atomik absorpsiyonabsorpsiyon gibi ygibi yüüksek teknoloji ksek teknoloji 
üürrüünnüü araaraççlar kullanlar kullanıılarak larak yyüürrüüttüülmektadirlmektadir

……M.M.ÜÜ. VE TEKNOLOJ. VE TEKNOLOJİİ



•• BiyomBiyomüühendislikhendislik bbööllüümmüü öözellikle zellikle 
proteomiksproteomiks alanalanıında banda başşararııllıı ççalalışışmalar malar 
yapmakta ve bayapmakta ve başşka kurumlardaki ka kurumlardaki 
araaraşşttıırmacrmacıılara bilimsel ve teknik destek lara bilimsel ve teknik destek 
vermektedir.vermektedir.

……M.M.ÜÜ. VE TEKNOLOJ. VE TEKNOLOJİİ



•• TTııp Fakp Faküültesinde genellikle hastalltesinde genellikle hastalııklarklarıın n 
genetikgenetik--molekmoleküüler temellerinin ler temellerinin 
aydaydıınlatnlatıılmaslmasıı konusunda arakonusunda araşşttıırmalar rmalar 
yapyapıılmaktadlmaktadıır.r.

……M.M.ÜÜ. VE TEKNOLOJ. VE TEKNOLOJİİ



•• Uzun yUzun yııllar Tllar TÜÜBBİİTAK Marmara YerleTAK Marmara Yerleşşkesikesi
Gen MGen Müühendislihendisliğği ve i ve BiyoteknolojiBiyoteknoloji
EnstitEnstitüüssüünde bilimsel arande bilimsel araşşttıırmalar rmalar 
yyüürrüüttüülen bir aralen bir araşşttıırmacrmacıı ve yve yöönetici olarak netici olarak 
biyoteknolojininbiyoteknolojinin bir bir ççok dalok dalıında deneyim nda deneyim 
sahibi olma sahibi olma şşansansıına ulana ulaşşttıım.m.

BeyazitBeyazit ÇÇıırakorakoğğlulu



BaBaşşararıılarlarıımmıızz

•• Ekip arkadaEkip arkadaşşlarlarıımla beraber Tmla beraber Tüürkiyerkiye’’de de 
gergerççekleekleşştirditirdiğğimiz ilklerden bazimiz ilklerden bazıılarlarıı::
–– Bitki patojenlerine karBitki patojenlerine karşışı monoklonalmonoklonal antikorlarantikorlar
–– Gen aktarGen aktarıımmııyla syla sııççan an retikretiküülositlerindelositlerinde protein protein üüretimiretimi
–– ΒΒ-- talaseminintalaseminin molekmoleküüler genetik tanler genetik tanııssıı
–– TTüüttüünMozaiknMozaik virvirüüssüüne direnne direnççli li transgeniktransgenik ttüüttüün bitkisin bitkisi
–– Hepatit B taHepatit B taşışıyyııccııssıı transgeniktransgenik fare fare 



GGÜÜNCEL NCEL İİLGLGİİ ALANIMALANIM

•• Halen THalen Tııp Fakp Faküültesinde tek bir konu ltesinde tek bir konu 
üüzerinde zerinde ççalalışıışıyorum:yorum:

Mesane kanserlerinin erken tanMesane kanserlerinin erken tanııssıı ve           ve           
molekmoleküüler yler yööntemlerle izlenmesi. ntemlerle izlenmesi. 



TETEŞŞEKKEKKÜÜRLERRLER
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