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Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜBİTAM) 16 adet 
Araştırma Laboratuvarı, 8 adet çalışma laboratuvarı, 4 adet 
seminer odası, 9 adet ofis ve 1 adet konferans salonu ile 
başta Sinop Üniversitesi olmak üzere diğer üniversiteler ve 
çeşitli sanayi kuruluşlarının proje ve bilimsel çalışmalarına 
üst düzey katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Merkezimiz, üniversitemizdeki temel ve uygulamalı 
alanlardaki ar-ge faaliyetlerini merkezi bir organizasyon 
çerçevesinde düzenlemek, üniversitedeki bilimsel 
faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmak, ülkemiz 

ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda öncelikli araştırma 
projeleri üretmek, çevre, sağlık, eğitim ve endüstriye 
ilişkin temel ve uygulamalı alanlarda araştırmalar yapmak 
ve sonuçların sanayiye aktarılabilmesi için gerekli tüm 
aşamalarda hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.

Akademisyeninden idari personeline sayısız insanın birikim 
ve emeği ile kurulan merkezimizde gerçekleştirilecek olan 
bilimsel çalışmaların Sinop ili, bölgemiz ve ülkemiz için 
önemli kazanımlar getirmesini içtenlikle ümit ediyor ve 
hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli Araştırmacılar;

Prof. Dr. Nihat DALGIN
     Rektör
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TEK KRİSTAL X-IŞINLARI DİFRAKTOMETRESİ (XRD)

Merkezimizde bulunan tek kristal X-ışınları difraktometresi 
ile moleküllerin yüksek hassasiyet ve çözünürlükte tek kristal 
yapı analizleri yapılabilmektedir. X-Işınları difraktometresi 
yüksek enerjili, düşük dalga boylu elektromanyetik 
ışımalarla organik, inorganik ve organometalik bileşiklerin 
kristal yapılarının aydınlatılmasında yaygın olarak 
kullanılmaktadır.

Teknik Özellikler

Marka / Model: Bruker / D8 QUEST
Gonyometre: 4-eksenli (phi=360°, omega, theta ve kappa=180°)
Dedektör: PHOTON 100 CMOS 
Ölçüm Sıcaklığı Aralığı: 80-400 K

  Bilime güç, araştırmalarınıza değer katıyoruz...
SÜBİTAM
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İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA - KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS)

Cihazımızda katı ve sıvı örneklerde elementlerin hassas 
ve doğru biçimde ppb (mikrogram/kilogram) ve ppt 
(nanogram/kilogram) mertebesinde nitel ve nicel olarak 
ölçümü yapılabilmektedir. Analiz işlemi elektromanyetik 
indüksiyonla 10000 °K sıcaklığa ulaştırılan numunenin argon 
plazması tarafından iyonize edilmesi, iyonize elementlerin 
kütle spektrometresi tarafından kütle/yük oranına göre 
ayrıştırılması ve element derişimlerinin elektron çoklayıcı 
sonrasında bir dedektör tarafından ölçülmesi aşamalarını 
içermektedir. 

Uygulama alanları: Çevre (içme suyu, deniz suyu, atık su, katı 
atıklar, toprak, çamur), gıda, klinik (doku, kan, saç, idrar), 
jeoloji (toprak, kaya) ve sanayi (madde karakterizasyonu)

Teknik Özellikler

Marka/ Model:
Agilent Technologies / 7700X ICP-MS Systems
Kullanılan Gazlar:
 Argon( %99.999 saflık), Helyum ( %99.999 saflık)
Interferans Giderici Çarpıştırma Hücresi: 
Octopole ReactionSystem (OSR3)
Kütle Filtresi ve Dedektörü: 
Quadrupol, Dual mode (9 order dynamic)
Oto Örnekleyici: 
ASX-520 Autosampler
Yardımcı Ünite: 
Mikrodalga Çözündürme Ünitesi (Milestone Start D 260)
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  Bilime güç, araştırmalarınıza değer katıyoruz...
SÜBİTAM
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Sıvı kromatografisinin (LC) çözünürlük gücü ile üçlü 
kuadropol kütle spektrometresinin hassas ölçüm 
kombinasyonunu içeren LC-MS/MS sistemi karmaşık 
matrislerdeki iz seviyedeki analitlerin hassas miktar tayini 
ve yapı çözümlemesini yapmaktadır. Sıvı kromatografisi 
karışımdaki bileşenleri ayırırken kütle spektroskopisi ise 
her bir bileşenin yapısal olarak tanımlanmasında yardımcı 
olmaktadır. 

Uygulama alanları: Farmakoloji, ilaç kimyası, gıda ve çevre 
analizlerinde, özellikle pestisit, hormon, ve antibiyotik 
kalıntı analizlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

SIVI KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE /KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-MS/MS)

Teknik Özellikler

Marka/ Model: 
Agilent Technologies / 6460 Triple Quad LC/MS 
İyonizasyon Modu:
Electrospray ESI (- + ), Atmospheric Pressure Chemical Ion APCI (- +)
Kütle Filtresi ve Dedektörü:
Triple Quadrupol, Dual mode (9 order)
Kullanılan Gazlar: 
Azot (%97>  ve %99.999 saflık)
Sıvı Kromatografi Ünitesi: 
Agilent Infinity 1260 HPLC
Azot Gazı Jenaratörü:
Peak Scientific Instruments, NM32LA

LC-M
S/M

S LaboratuvarıtMRM
Bilgileri LC/MS

Uygulama
Kitleri

Melot

Uygulama
LC Kolonu

Standartlar

  Bilime güç, araştırmalarınıza değer katıyoruz...
SÜBİTAM
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Cihazın çalışma prensibi sıvıda çözünmüş bileşenlerin, 
bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek 
üzerindeki sabit faz ile değişik etkileşimlere girmesi ve 
kolon içinde değişik hızlarla hareket etmeleri sonucunda, 
farklı zamanlarda bileşenlerin kolonu terk ederek 
birbirlerinden ayrılması ve detektörce tespit edilmesi 
temeline dayanmaktadır.

Uygulama alanları: Çevre, gıda (aflatoksin, şeker, kafein), 
kimya, ilaç, petrokimya, polimer,  kozmetik, kalite kontrol, 
biyokimya, klinik çalışmaları, ziraat (aflatoksin) alanlarında 
kullanılmaktadır. 

 ULTRA YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİSİ (UHPLC)

Teknik Özellikler

Marka/ Model:
Thermo Scientific / Thermo Ultimate 3000
Kullanılan Detektörler:
UV-DAD (190-800nm), Floresans (FL),
Refractive Index (RI)
Yardımcı Modül
Kobra Cell
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  Bilime güç, araştırmalarınıza değer katıyoruz...
SÜBİTAM
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Gaz kromatografisi, fiziksel ve kimyasal özelliklerdeki 
farklardan yararlanarak bir karışımı oluşturan bileşiklerin 
birbirinden ayrılmasıdır. Bu, yüzeyi geniş, hareketsiz duran 
bir faz ile bu faz üzerinde hareketli faz arasında, ayrılması 
istenen bileşiklerin göç etme hızlarının farklı olmasından 
yararlanılarak yapılır. Ayrılması istenen karışım, destek 
katısı ve üzerindeki sabit fazla doldurulmuş bir kolondan 
geçirilerek ayırma gerçekleştirilir. Ayrılan bileşenler 
kolonun diğer ucunda farklı zamanlarda çıkar ve uygun 
bir detektörle tespit edilip miktarıyla orantılı kaydedilir. 
Gaz kromatografisi karışımdaki bileşenleri ayırırken 
kütle spektroskopisi ise her bir bileşenin yapısal olarak 
tanımlanmasında yardımcı olmaktadır.  

GAZ KROMOTOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS)

Uygulama alanları: Uçucu yağ asitleri, alkoloidler, 
terpenler, steroidler, ilaçlar ve petrol ürünlerinin nitel ve 
nicel analizleri, adli tıp ve uyuşturucu madde analizleri.

Teknik Özellikler

Marka/ Model:
Thermo Scientific/ Trace 1310 GC, 
ISQ Single Quadrupole GC-MS
Oto Örnekleyici: 
AI-AS 1310 
Kullanılan Gazlar: 
Azot, Helyum, Hidrojen, Kuru Hava. (%99.999 saflık)
Mevcut Dedektörler:
GC-FID ve GC-MS
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S Laboratuvarı

  Bilime güç, araştırmalarınıza değer katıyoruz...
SÜBİTAM
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Moleküler Biyoloji ve Genetik  Laboratuvarı

  Bilime güç, araştırmalarınıza değer katıyoruz...
SÜBİTAM
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Roche-LC480 marka Real-Time PCR 
cihazımız mRNA ve miRNA düzeyinde 

gen ekspresyonunun araştırıldığı 
çalışmalarda, onkolojik çalışmalarda, 
genotiplendirme, mutasyon tespiti ve 
metilasyon araştırmalarında yaygın 

olarak kullanılmaktadır.

Bireysel genotip tanımlamaları, 
moleküler marker analizleri, DNA 

düzeyinde hastalık ve genetik 
defektlerin incelenmesi ve gen 
klonlama çalışmalarında yaygın 

olarak kullanılmaktadır.
(BIOER-GENEPRO TC-E)

Real-Time PCR Gradient Thermal Cycler
Jel Görüntüleme ve

Dökümantasyon Sistemi

Nükleik asitlerin UV ışığı altında 
incelenerek analiz edilmesinde 

kullanılmaktadır.
(Uvitech Cambridge/Fire-Reader XS-

D56-26MX)

M
oleküler B

iyoloji ve G
enetik  Laboratuvarı

  Bilime güç, araştırmalarınıza değer katıyoruz...
SÜBİTAM
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Mikrobiyoloji Laboratuvarı

  Bilime güç, araştırmalarınıza değer katıyoruz...
SÜBİTAM
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Genetik temelli 
çalışmalarda DNA, RNA 
ve protein moleküllerinin 

konsantrasyonunun ve 
saflığının belirlenmesinde 

kullanılmaktadır.
(Shimadzu / UV-2600)

Mikroorganizmaların 
ekim işlemlerinin 

gerçekleştirildiği ve steril 
yürütülmesi gereken 
diğer mikrobiyoloji/

genetik çalışmalarında 
kullanılmaktadır. 

(Mikrotest)

Sistem su mikrobiyoloji 
parametrelerinin 
belirlenmesinde 
kullanılmaktadır.

(Rocker-BioVac 331/631)

Süblimasyon yöntemiyle 
maddelerin kurutulması 

ve mikroorganizma 
kültürlerinin liyofilize 

edilmesi için 
kullanılmaktadır.

(Telstar- Lyoquest -85 
Plus Eco)

UV-VIS
Spektrofotometre Laminar Flow

Membran
Filtrasyon Sistemi Liyofilizatör

M
ikrobiyoloji Laboratuvarı

  Bilime güç, araştırmalarınıza değer katıyoruz...
SÜBİTAM
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Analitik Laboratuvarı

  Bilime güç, araştırmalarınıza değer katıyoruz...
SÜBİTAM
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ICP-MS cihazında ölçümü yapılacak 
olan katı numunelerin çözündürme 

işlemleri için kullanılmaktadır. 
(Milestone Systems-Start D 260)

Numunelerin içindeki toplam yağ 
miktarının katı-sıvı ekstraksiyonu 

ile bulunmasında kullanılmaktadır. 
(BUCHI-E-816)

Tek basamaklı distilasyon işleminde 
ve numune içerisindeki çözücünün 

uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır. 
(Buchi-R210/VBAS)

Mikrodalga Çözündürme Ünitesi Tam Otomatik Soxhlet Ekstraksiyon 
Cihazı (Yağ Tayin Cihazı)

Rotary Evaporatör

A
nalitik Laboratuvarı

  Bilime güç, araştırmalarınıza değer katıyoruz...
SÜBİTAM
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Mikroskobi Laboratuvarı

  Bilime güç, araştırmalarınıza değer katıyoruz...
SÜBİTAM
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Örneklerin, mikroskoba bağlı yazılım 
sayesinde dijital görüntüleme 

sistemi üzerinden incelenmesine, 
fotoğraflanmasına ve ölçümlerinin 
yapılarak analiz edilmesine olanak 
sağlar. Mikroskop üzerindeki çizim 

ataçmanı ile örneklerin çizimleri 
yapılabilir. 

(LEICA- DFC 450C & DM 2500)

Örneklerin incelenmesi ve 
fotoğraflarının çekilmesi için 

kullanılmaktadır. 
(NIKON CI-S / COOLPIX P 7000) 

Portatif multiparametre ölçerdir. 
Sudaki pH, çözünmüş oksijen, 

iletkenlik, toplam çözünmüş katı 
madde (TDS), ORP (Redox), amonyum, 
nitrat, klorür, sıcaklık ve barometrik 

basıncın ölçümü için kullanılmaktadır. 
(YSI-6600V2)

Dijital Görüntüleme ve Analiz 
Sistemli Araştırma Mikroskobu

Dijital Görüntüleme Sistemli 
Trinoküler Araştırma Mikroskobu

Su Kalite Tayin Sistemi

M
ikroskobi Laboratuvarı

  Bilime güç, araştırmalarınıza değer katıyoruz...
SÜBİTAM
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* Dikey Elektroforez ve Blotter (HOEFER TE77X)

* Yatay Elektroforez (CONSORT, E 3400)

* Rotary Mikrotom (SAKURA, SRM 200)

* Ultrasonik Homojenizatör (BANDELIN, HD 2200)

* Kuru Hava Sterilizatörü (NÜVE, FN-055)

* UV Lambalı Sterilizatör (SELECTA)

* Stomacher Blender (MAYOHG 400V)

* Dik Tip Derin Dondurucu (-86 °C) (TELSTAR)

* Soğutmalı Santrifüj (HETTICH, UNIVERSAL 320)

* Mikrosantrifüj (SIGMA, I-14)

* Çoklu Su Banyosu (SELECTA, PRECISDIG)

* Buz Makinası (TELSTAR, IF90)

* Kül Fırını (PROTHERM, PLF 110/6-PC442T)

* Vakumlu Fırın (DAIHAN, WOV-30)

* Etüv (SELECTA, DİGİTHEAT)

* Analitik Hassas Terazi (SHIMADZU, ATX 224)

* Ultrasonik Su Banyosu (SELECTA, ULTRASONS-HD)

* Analitik Hassas Terazi (RADWAG PS4500.R2)

* Çoklu Su Banyosu (SELECTA, PRECISDIG)

* Su Banyosu (NÜVE NB-20)

* Manuel Soxhlet Ekstraksiyon Cihazı (S&H Labware)

* pH Metre (HANNA, HI 2211)

* Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı (IKA)

* Vorteks (DragonLab MX-S)

* Çeker Ocak

* Mikrodalga Fırın (VESTEL, MD-GDX30)

* Buzdolabı

* Dijital Akıntı Ölçer (HYDRO-BIOS)

* Motorlu Elek Sallama Cihazı (Rantek, RNA081)

* Binoküler Araştırma Mikroskobu (NIKON, CI-S)

Merkezimizdeki Diğer Cihazlar
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  Bilime güç, araştırmalarınıza değer katıyoruz...
SÜBİTAM
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