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TARTARİİHHÇÇESESİİ

•• 2000 y2000 yııllıında, Devlet nda, Devlet ÜÜniversiteleri Mniversiteleri Müühendislik Fakhendislik Faküülteleri lteleri 
iiççinde Tinde Tüürkiyerkiye’’dede

 
ilk kezilk kez

 
LisansLisans

 
ProgramProgramıınnıı

 
babaşşlatmlatmışışttıır.r.

•• 20012001--2002 2002 ööğğretim yretim yııllıında Biyomnda Biyomüühendislikhendislik
 

YYüüksek Lisans ksek Lisans 
ProgramProgramıı, , 20042004--2005 2005 ööğğretim yretim yııllıındanda

 
Doktora ProgramDoktora Programıı

 onaylanmonaylanmışışttıır.r.

•• 20032003--2004 2004 ööğğretim yretim yııllıında nda ilk mezunlarilk mezunlarıınnıı
 

vermivermişştir, 2007tir, 2007--
 20082008’’

 
dede

 
5. d5. döönem mezunlarnem mezunlarıınnıı

 
verecektirverecektir..

•• 2005  y2005  yııllıında Avrupa Birlinda Avrupa Birliğği 6. i 6. ÇÇererççeve Programeve Programıı
 

““Avrupa Avrupa 
AraAraşşttıırma Alanlarrma Alanlarıınnıın Entegrasyonu ve Gn Entegrasyonu ve Güçüçlendirilmesilendirilmesi””

 kapsamkapsamıında, BIOnda, BIO--ACE Projesi ileACE Projesi ile
 

BiyomBiyomüühendislik  ve hendislik  ve
 

 
Biyoteknoloji alanBiyoteknoloji alanıında nda ““ULUSAL MULUSAL MÜÜKEMMELKEMMELİİYET MERKEZYET MERKEZİİ””

 olarak olarak belirlenmibelirlenmişştirtir..
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MEVCUT DURUMMEVCUT DURUM
•• 1616

 
ööğğretim retim üüyesi yesi 2020

 
ööğğretim retim üüyesi yardyesi yardıımcmcııssıı,,

•• 194194
 

LisansLisans,,
 

3030
 

yyüüksek lisansksek lisans, , 2222
 

Doktora olmak Doktora olmak üüzerzeree
 toplamtoplam

 
246 246 ööğğrenci,renci,

•• 2004 y2004 yııllıından bu yana ndan bu yana toplam toplam 75 lisans75 lisans,,
 

32 lisans32 lisansüüststüü
 mezunmezun;;

 
yaklayaklaşışık k %80 istihdam oran%80 istihdam oranıı

•• % 4 % 4 ––
 

66’’llıık dilimde  k dilimde  40 ki40 kişşilik Kontenjanilik Kontenjan;;

•• 11 11 üülke 12 kurululke 12 kuruluşşla la ERASMUS ERASMUS anlaanlaşşmasmasıı;;

•• Kimya ve GKimya ve Gııda da MMüühendislhendislğğii
 

ile ile YandalYandal
 

/ / ÇÇift Dalift Dal
 

programprogramıı
 uygulamasuygulamasıı

 
––

 
Toplam Toplam 1919

 
ÖÖğğrencirenci

•• EBSO ile EBSO ile Sanayi Deneyim SertifikasSanayi Deneyim Sertifikasıı
 

uygulamasuygulamasıı

•• Polimer KimyasPolimer Kimyasıı, Kalite Sistemleri gibi , Kalite Sistemleri gibi öözel sertifika zel sertifika 
programlarprogramlarıı



•• Bitki Doku KBitki Doku Küültltüürrüü

•• BiyoenerjiBiyoenerji

•• BiyoprosesBiyoproses

•• DoDoğğalal
 

ÜÜrrüünn
 

AraAraşşttıırmarma

•• Gen MGen Müühendislihendisliğğii

•• Hayvan HHayvan Hüücre Kcre Küültltüürrüü

•• MikroalgMikroalg

•• MolekMoleküüler Genetik ler Genetik 

•• Kanser MolekKanser Moleküüler Biyolojisiler Biyolojisi

•• UygulamalUygulamalıı
 

MikrobiyolojiMikrobiyoloji

ARAARAŞŞTIRMA LABORATUVARLARITIRMA LABORATUVARLARI

Biyoproses
Mühendisliği

Genetik 
Mühendisliği

Moleküler 
Mühendislik Biyoteknoloji

Biyomedikal 
Mühendislik

BİYOMÜHENDİSLİK



ARAARAŞŞTIRMA ETKTIRMA ETKİİNLNLİİKLERKLERİİ
 (2000(2000--

 
2006)2006)

•• YurtiYurtiççi i --
 

yurtdyurtdışıışı
 

farklfarklıı
 

kaynaklardan toplam 5.300.000 kaynaklardan toplam 5.300.000 €€
 üüzerinde arazerinde araşşttıırma desterma desteğğii--

 
%1.8%1.8’’i i ÜÜniversite iniversite iççi destek;i destek;

•• %  20%  20‘‘si si Sanayi destekliSanayi destekli,,
 

tamamlanmtamamlanmışış
 

7777, , devam devam 
etmekte olanetmekte olan

 
49 49 proje ile proje ile ööğğretim retim üüyesi bayesi başışınana

 
3,5 proje3,5 proje

•• ToplamToplam
 

356 356 yayyayıın  ve 2006n  ve 2006’’da da 71 yay71 yayıınn
 

ile ile ööğğretim retim üüyesi yesi 
babaşışına yna yııldalda

 
ortalamaortalama

 
4.4 yay4.4 yayıınn;;

•• Ulusal veya uluslar arasUlusal veya uluslar arasıı
 

kurulukuruluşş
 

/ enstit/ enstitüülerle ilerle işşbirlibirliğği i 
iiççinde organize edilmiinde organize edilmişş,,

 
10 10 EEğğitim kursu,itim kursu,

 
55

 
Kongre,Kongre,

 1010
 

Sempozyum veSempozyum ve
 

184184
 

seminer;seminer;

•• 5757
 

YabancYabancıı
 

bilim adambilim adamıı
 

ziyaretziyaretççi;i;

•• ÖÖğğretim elemanlarretim elemanlarıı
 

taraftarafıından kazanndan kazanıılan toplamlan toplam
 

25 25 
bilimsel bilimsel ööddüül.l.
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BAZI PROJELERBAZI PROJELER
BBİİYOPROSES MYOPROSES MÜÜHENDHENDİİSLSLİĞİİĞİ
••FenolikFenolik

 
BilesiklerinBilesiklerin

 
GiderimiGiderimi

 
(Zeytin karasuyu ve tekstil at(Zeytin karasuyu ve tekstil atııklarklarıı))

••Biyolojik SavaBiyolojik Savaşışımm
 

(maya ve bakteri (maya ve bakteri formformüülasyonlarlasyonlarıı))
••FotobiyoreaktFotobiyoreaktöörlerderlerde

 
MikroalgalMikroalgal

 
ÜÜretim retim ((SpirulinaSpirulina ve ve HaematococcusHaematococcus))

••Enzim Enzim ÜÜretimi ve Optimizasyonuretimi ve Optimizasyonu
 

((KsilinazKsilinaz, , LakkazLakkaz, , LipazLipaz, , ProteazProteaz, , 
DipeptidilDipeptidil PeptidazPeptidaz IV, IV, PektinazPektinaz) ) 
••MikrobiyalMikrobiyal

 
ÜÜretim ve Teknikleriretim ve Teknikleri

 
(Derin K(Derin Küültltüür, Katr, Katıı

 
kküültltüür, r, KoKo--kküültltüür; r; 

termofillertermofiller; Laktik asit, Kitin, ; Laktik asit, Kitin, KitosanKitosan, , okratoksinokratoksin--A A üüretimi)retimi)
••BiyoenerjiBiyoenerji

 
(Biyogaz, (Biyogaz, BiyoetanolBiyoetanol,,BiyodizelBiyodizel, Hidrojen , Hidrojen ÜÜretimi)retimi)

DODOĞĞAL AKTAL AKTİİF MADDELER GRUBUF MADDELER GRUBU
••Yeni Yeni antimikrobiyalantimikrobiyal, antioksidan, , antioksidan, antitantitüümmöörr, yara iyile, yara iyileşştirici ve enzim tirici ve enzim 
inhibitinhibitöörrüü

 
dodoğğal bileal bileşşiklerin izolasyonu ve taniklerin izolasyonu ve tanıımlanmasmlanmasıı

 
((AktinomisetlerAktinomisetler, , 

AstragalusAstragalus ttüürleri, rleri, RosmarinusRosmarinus, , SpirulinaSpirulina platensisplatensis))
••İİlalaçç

 
etkin maddesi olan doetkin maddesi olan doğğal al üürrüünlerin bnlerin büüyyüük k ööllççekte ekte üüretim retim 

teknolojilerinin geliteknolojilerinin gelişştirilmesi.tirilmesi.
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BAZI PROJELERBAZI PROJELER
BBİİTKTKİİ

 
HHÜÜCRE KCRE KÜÜLTLTÜÜRRÜÜ

••SaSaççaklaklıı
 

kküültltüürr
 

((AgrobacteriumAgrobacterium rhizogenesrhizogenes --
 

RubiaRubia tinctorumtinctorum))
••Ticari Ticari öönemi olan bitkilerle Meristem, nemi olan bitkilerle Meristem, kalluskkallusküültltüürrüü, doku k, doku küültltüürrüü

 
ve ve 

in in vitrovitro ççooğğaltaltıım tekniklerim teknikleri
 

(patates,(patates, RosmarinusRosmarinus, , ginkgoginkgo, sak, sakıız)z)
••Renkli pamuk doRenkli pamuk doğğal hatlaral hatlarıınnıın sen seççimi ve organik imi ve organik üüretimiretimi
••Pamukta verim artPamukta verim artışıışı, yaprak k, yaprak kıızarzarııklklığıığı

 
nedenleri, mekanizmasnedenleri, mekanizmasıı

 
ve ve 

öönlenmesinlenmesi
••Akvaryum bitkilerinin steril koAkvaryum bitkilerinin steril koşşullarda ullarda üüretimiretimi

MOLEKMOLEKÜÜLER BLER BİİYOLOJYOLOJİİ
 

VE GENETVE GENETİİKK
••DNA DNA markerlarmarkerlarıı, , MappingMapping

 
andand

 
QTL analizi ile QTL analizi ile öözel genlerin belirlenmesi zel genlerin belirlenmesi 

((CroccusCroccus sppspp., ., OrabancheOrabanche, mercimekte erken , mercimekte erken ççiiççeklenme ve nohutta eklenme ve nohutta 
antraknozaantraknoza

 
dayandayanııklklııllıık)k)

••Pamukta lif uzunluPamukta lif uzunluğğu ve renk iu ve renk iççin kin klonlonlamalama, , haritalamaharitalama
 

veve
 

QTL analQTL analiziizi
••Nohutta DNA Nohutta DNA polimorfizminpolimorfizmin

 
belirlenmesibelirlenmesi

••Domatesten izole edilen Domatesten izole edilen PhytophtoraPhytophtora
 

infestansinfestans’’ıınn
 

genetik genetik 
varyasyonlarvaryasyonlarıınnıın RAPD n RAPD markerlarmarkerlarıınnıınn

 
belirlenmesibelirlenmesi
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BAZI PROJELERBAZI PROJELER

HAYVAN HHAYVAN HÜÜCRE KCRE KÜÜLTLTÜÜRRÜÜ
••Hayvan HHayvan Hüücre Kcre Küültltüürrüü
••MonoklonalMonoklonal

 
antikor antikor üüretimiretimi

••BiyomalzemelerinBiyomalzemelerin
 

ISO standartlarISO standartlarıına uygun biyona uygun biyo--uyumluluk uyumluluk 
ççalalışışmalarmalarıı
••HHüücre kcre küültltüürlerinin kimyasal rlerinin kimyasal immortalizasyonuimmortalizasyonu
••ÇÇeeşşitli bitkisel ve itli bitkisel ve algalalgal

 
ekstraktlarekstraktlarıınn

 
yara iyileyara iyileşşmesine etkilerimesine etkileri

••MezenMezenşşimalimal
 

kköök hk hüücrelerin kemik tamirinde kullancrelerin kemik tamirinde kullanıılmaslmasıı
••ÜçÜç

 
boyutlu karaciboyutlu karaciğğer doku ker doku küültltüürlerirleri

••Yapay damar ve kalp kapakYapay damar ve kalp kapakççığıığı
 

üüretimi retimi 
••KontrollKontrollüü

 
ilailaçç

 
salsalıınnıımmıı

KANSER MOLEKKANSER MOLEKÜÜLER BLER BİİYOLOJYOLOJİİSSİİ
••Endemik bitki ve Endemik bitki ve mikroalgmikroalg

 
ekstraktlarekstraktlarıınnıınn

 
genotoksikgenotoksik

 
ve ve antikanserantikanser

 etkilerietkileri
••Prostat kanserinin geliProstat kanserinin gelişşmesini engelleyici faktmesini engelleyici faktöörlerrler



BBİİYOTEKNOLOJYOTEKNOLOJİİNNİİN N 

EKONOMEKONOMİİDE KULLANIMIDE KULLANIMI
••Biyoteknoloji farkBiyoteknoloji farkıındalndalığıığı

 
yaratyaratıılmaslmasıı

 
ve ulusal politikalarve ulusal politikalarıın n 

oluoluşşturulmasturulmasıı
 

(i.e. Brezilya (i.e. Brezilya ––
 

biyoetanol); biyoetanol); 

••ÖÖzel tezel teşşvikler ile uluslar arasvikler ile uluslar arasıı
 

tekelcilitekelciliğğin kin kıırrıılmaslmasıı;;

••İİnsan kaynaklarnsan kaynaklarıı, uzmanl, uzmanlıık, hammadde ve biyolojik arak, hammadde ve biyolojik araççlar lar 
aaççııssıından ulusal potansiyelin belirlenmesi;ndan ulusal potansiyelin belirlenmesi;

••AraAraşşttıırrııccıı
 

ve uygulayve uygulayııccıı
 

gruplar arasgruplar arasıında yatay ve dikey nda yatay ve dikey 
iişşbirlibirliğği ve entegrasyon; i ve entegrasyon; 

••ÜÜniversiteniversite--sanayi isanayi işşbirlibirliğği mekanizmalari mekanizmalarıınnıın iyilen iyileşştirilmesi;tirilmesi;

••GiriGirişşimci yatimci yatıırrıımcmcıılara ylara yöönelik nelik öözel danzel danışışmanlmanlıık ve k ve 
finansman mekanizmalarfinansman mekanizmalarıı

 
oluoluşşturulmasturulmasıı. . 

••Potansiyelin yoPotansiyelin yoğğun olduun olduğğu bu böölgede lgede biyoteknolojibiyoteknoloji
 

vadisi vadisi 
kurulmaskurulmasıı

 
ve/veya kve/veya küüme olume oluşşturulmasturulmasıı;;
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TETEŞŞEKKEKKÜÜRLERRLER
Ege Ege ÜÜniversitesi,niversitesi,

MMüühendislik Fakhendislik Faküültesi,ltesi,

BiyomBiyomüühendislik Bhendislik Bööllüümmüü

http://http://biyomuhendislikbiyomuhendislik.ege.edu.tr.ege.edu.tr


	Slide Number 1
	TARİHÇESİ
	MEVCUT DURUM
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

