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MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI 
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ



 Teknoloj�, b�l�m� tekn�k yönden �lerlemes�n� sağlamak, �nsan aklını ve hayatını güçlend�rmek 

�ç�n sürekl� gel�şmel�d�r. Teknoloj�n�n geçm�şten günümüze öneml� katkıları olmuştur. Eğ�t�me, 

b�l�me, sanay�ye, t�carete…

  Teknoloj�, �nsanoğlunun gerekler�ne uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da 

üret�lmes� �ç�n gerekl� b�lg� ve yetenekt�r. Teknoloj� ayrıca, b�r sanay� dalıyla �lg�l� üret�m yöntemler�n�, 

kullanılan araç, gereç ve aletler� kapsayan b�lg�d�r.
     

     
 Bu kapsamda; Adıyaman Ün�vers�tes� Senatosunun 16.01.2011 tar�h�nde aldığı karar �le 

b�rl�kte,  temel ve uygulamalı b�l�mler �le d�s�pl�nler arası alanlardak� araştırma ve gel�şt�rme 

faal�yetler�n� merkez� b�r organ�zasyon çerçeves�nde düzenlemek, ün�vers�tedek� b�l�msel 

faal�yetler�n kal�tes�n� artırarak daha üst sev�yelere taşımak, amacıyla Adıyaman Ün�vers�tes� 

Merkez� Araştırma  Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkez�m�z faal�yetler�ne başlamıştır.
     
 Merkez� Araştırma Laboratuvarımızın amacı; bölgesel ve ulusal kapsamda ün�vers�teler, 

araştırma merkezler�, sanay�, kamu kurum ve kuruluşları �le g�r�ş�mc�ler�n her türlü test, ölçüm ve 

anal�z gereks�n�mler�n� karşılamak, yurt dışındak� ün�vers�teler ve araştırma kurumları �le AR-GE 

konularında �şb�rl�kler� oluşturmak, her türlü destek �le yürütülen araştırma-gel�şt�rme faal�yetler�n�   

Merkez bünyes�nde toplamak ve Ün�vers�tem�z�n bünyes�nde çeş�tl� b�l�m dallarında çalışan 

araştırmacıların, yüksek l�sans ve doktora öğrenc�ler�n�n ver�ml� ve yaratıcı b�r ortamda çalışmalarını 

sağlamaktır.

Prof. Dr. Mehmet TURGUT
Adıyaman Üniversitesi Rektörü
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ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

 Adıyaman Ün�vers�tes� Merkez� Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkez�m�z, 

m�syonumuz gereğ� olarak; n�tel�kl� personel, altyapı ve laboratuvar olanakları �le Türk�ye'n�n önder 

laboratuvarlarından b�r tanes� hal�ne geleb�lmey� ve bu amaca ulaşab�lmek �ç�n yeterl� ve gerekl� 

gel�ş�m anlayışını ben�msem�şt�r. Merkez�m�z, sürekl� eğ�t�m, b�lg� b�r�k�m� ve bu yolla kal�tel� �nsan 

gücüyle örnek kurumlardan b�r� olma konusunda kararlılık göstermekted�r. 

 Ayrıca, araştırmacıların proje üretme potans�yel�n� arttırab�lmek, karşılaştıkları b�l�msel, 

tekn�k ve uygulamaya �l�şk�n sorunları çözmeye yönel�k eğ�t�m h�zmetler� sunab�lmey� ve özel sektör, 

kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma, ürün gel�şt�rme ve üret�m aşamalarında �ht�yaç duydukları 

anal�z ve test talepler�n� karşılayarak gerçekleşt�r�lecek ortak projelerle Ün�vers�te-Sanay� �şb�rl�ğ�n� 

güçlend�rmek ve uygulanab�l�r sonuçların sanay�ye aktarımını hızlandırarak bölge ve ülkem�z�n 

kalkınmasına katkı sağlamakta öneml� hedefler�m�z�n arasındadır.

Doç. Dr. Murat GENÇ
ADYÜMLAB Müdürü
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Doç. Dr. Mehtap DEMİREL
Müdür Yardımcısı



Merkez�m�z, Müdür, Müdür Yardımcısı, 5 öğret�m görevl�s�, 1 k�mya mühend�s�, 1 k�myager, 2 tekn�ker 

personel� ve �dar� �şler�n yürütülmes�nden sorumlu 2 memuru �le h�zmet vermeye 13 farklı 

laboratuvar ve üret�m alanlarında son teknoloj� ürünü anal�z c�hazları �le devam etmekted�r.

Merkezimiz, ilimizin ve bölgemizin AR-GE gereksinimlerini karşılamayı, özel sektör ve kamuya 

danışmanlık yapmayı, bölge potansiyelini ortaya çıkarıp değerlendirerek il, bölge ve ülke 

ekonomisine katkı sağlayan bir merkez olmayı hedeflemektedir.

Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin nitelik ve nicelik yönünden artırılmasına katkı sunmak,

Bölgesel, ulusal ve uluslararası farklı düzeylerde gereksinim duyulan ölçme, test ve analizlerin 

gerçekleştirilebilmesini sağlamak ve Üniversite, sanayi ve kamu iş birliğini oluşturmak ve 

güçlendirmek amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen proje kapsamında 

altyapısını oluşturmuştur.

Altyapımızı gün geçtikçe geliştirmeye devam etmekteyiz.

Merkezimiz;

Başta üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren birim laboratuvarları ve araştırmacılarını 

desteklemek,

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
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Adıyaman Üniversitesi 'nde temel ve 

uygulamalı bilimler ile disiplinler arası 

a lanlardaki  araşt ı rma ve  gel işt i rme 

faaliyetlerini merkezi bir organizasyon 

çerçevesinde düzenlemek; üniversitedeki 

bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırarak daha 

üst seviyelere taşımak; bölgesel ve ulusal 

k a p s a m d a  ü n i v e r s i t e l e r,  a r a ş t ı r m a 

m e r ke z l e r i ,  s a n ay i ,  k a m u  k u r u m  ve 

kuruluşları ile girişimcilerin her türlü test, 

ölçüm ve analiz gereksinimlerini merkezin 

olanakları ölçüsünde karşılamak; yurt 

dış ındaki  üniversiteler  ve araşt ırma 

kurumları ile AR-GE konularında işbirlikleri 

oluşturmak, her türlü destek ile yürütülen 

araştırma-geliştirme faaliyetlerini Merkez 

bünyesinde toplamak ve üniversitemizin 

bünyesinde çeşitli bilim dallarında çalışan 

araştırmacıların, yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerinin verimli ve yaratıcı bir ortamda 

ç a l ı ş m a l a r ı n ı  s a ğ l a m a k  m i s y o n u n u 

benimsemiş bulunmaktayız.

L a b o r a t u v a r ı m ı z  m i s y o n u m u z 

doğrultusunda nitelikli personel, altyapı ve 

laboratuvar olanakları ile Türkiye'nin önder 

laboratuvarlarından bir tanesi haline 

gelebilmeyi ve bu amaca ulaşabilmek için 

yeterli ve gerekli gelişim anlayışını benimser. 

Merkezimiz, sürekli eğitim, bilgi birikimi ve 

bu yolla kaliteli  insan gücüyle örnek 

kurumlardan biri olma konusunda kararlılık 

göstermektedir.

Misyon Vizyon
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Yüksek hassas�yettek� algılayıcılar ve düşük 
gürültü sev�yel� ampl�fikatörlerde soğutucu 
olarak

Dermatoloj�de nahoş görünümlü s�ğ�l veya 
potans�yel kanser r�sk� taşıyan c�lt yaralarının 
alınmasında

Canlı dokuların, üreme hücreler�n�n (sperm, 
yumurta) ve d�ğer b�yoloj�k örnek ve 
malzemeler�n dondurularak korunmasında

Gıda ürünler�n�n daldırılarak dondurulması 
ve taşınmasında kullanılır.

Marka/Model: İMTEK CNP 80, Günlük 80 l�tre 
üret�m kapas�tes� 240 l�tre depolama 
kapas�tes� mevcuttur.

Uygulama Alanları

Azot b�rçok malzemeye karşı �nert olup, sıvı haldeyken oldukça soğuktur (77 K, -196°C). Bu özell�kler 
azotu vazgeç�lmez ve emn�yetl� b�r dondurucu ve soğutucu yapar. Sıvı azot, b�rçok düşük ısı 
uygulamasının terc�h ed�len gazıdır. Endüstr�yel anlamda ve büyük m�ktarlarda sıvılaştırılmış 
havadan dest�lasyon yoluyla üret�l�r

Teknik Özellikler

Sıvı Azot
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Çeş�tl �  numunelerde PCB ve Pest�s�t 
anal�zler�, FID detektöründe yağ as�tler� ve 
uçucu yağ as�tler� anal�z�.

20.000 u/sn tarama hızı ve 100 Hz toplama 
hızı

Marka/Model: Sh�madzu QP 2010 Ultra, 

Uygulama Alanları

Gaz Kromatografis�- Kütle Spektrometres�; gaz kromatografi kolonunda ayrılan maddeler�n teşh�s�, 
tay�n� ve yapı anal�z� �ç�n kullanılan c�hazdır. Gaz kromatografis� karışımdak� gazları b�rb�r�nden ayırıp 
�yonlaştırırken kütle spektrometres� bu maddeler�n kütleler�ne bağlı olarak tay�n�n� vermekted�r.  
Ayrıca bu s�steme entegre alev �yonlaştırma dedektörü de (flame �on�zat�on dedector, FID) 
bulunmaktadır. GC/MS; enjeks�yon ün�tes�, kolon, dedektör, kolon fırını ve oto örnekley�c� olmak 
üzere beş kısımdan oluşmaktadır.

Teknik Özellikler
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Gaz Kromatograsi- Kütle Spektrometresi



Gıda anal�zler� ( v�tam�nler, şeker, HMF, 
kafe�n, fenol�k as�tler)
Koruyucu madde anal�zler� (benzo�k ve 
sorb�k as�t).

Marka/Model: Sh�madzu Prom�nence LC-20A
Dedektörler: PDA, RID, RF

Uygulama Alanları

Yüksek performanslı sıvı kromatografis� (HPLC), hareketl� fazın sıvı olduğu, yüksek basınç altında 
hareketl� faz �le sab�t faz arasında maddeler�n dağılma esasına dayanan b�r kromatografi türüdür. 
Yaygın kullanılma sebepler�; duyarlılığı, kant�tat�f tay�nlere kolaylıkla uyarlanab�l�r olması, uçucu 
olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozulab�len b�leş�kler�n ayrılmasına uygunluğudur. En öneml�s� �se 
sanay�n�n, b�rçok b�l�m dalının ve toplumun b�r�nc� derecede �lg�lend�ğ� maddelere gen�ş b�r şek�lde 
uygulanab�l�rl�ğ�d�r.C18, NH₂ kolonları mevcuttur. 

Teknik Özellikler

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatograsi (HPLC)
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Marka/Model: ELGA Centra R200 & Ultra 
Analyt�c

Uygulama Alanları

Saf su c�hazında arıtılacak olan su öncel�kle 10 ve 1 µ’luk filtrelerden geç�r�lerek filtrelen�r. Daha 
sonra sudak� çözünmüş maddeler Reverse Osmos(RO) membran, �yon reç�ne tankı ve UV lambadan 
geç�r�lerek saf su elde ed�l�r.
Saf su c�hazından Ultra saf su c�hazına geçen su burada 2 defa membran kartuş filtreden, UV 
lambadan ve final filtres�nden geçerek ultra saf su elde ed�l�r. 

Teknik Özellikler

Saf su ve Ultra Saf su Üretim Cihazı
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Saf su ve ultra saf su, b�r�m�m�zde bulunan 
yüksek hassas�yette anal�z yapan c�hazlarda, 
a n a l � z  � ç � n  g e r e k e n  n u m u n e l e r � n 
hazırlanmasında, anal�zlerde kullanılan tüm 
sarfların tem�zlenmes�nde ve tem�zl�k 
prosedüründe, hücre-bakter� kültüründe ve 
bazı hassas b�yok�myasal anal�zlerde 
kullanılmaktadır



İçme suyu, endüstr�yel atık sular, yüzme 
havuz suyu, kuyu suyu, yüzeysel sular, arıtma 
suyu, kaynak suyu ve su ürünler� yet�şt�rme 
h a v u z  s u l a r ı n d a  b � r  ç o k  k � m y a s a l 
parametrelere bakılmaktadır.

Dalga boyu çözünürlüğü: 0.1 nm
Dalga boyu aralığı: 190 - 1100 nm

Fotometr�k ölçüm aralığı: ± 3 Abs (340 - 900 
nm dalga boyu aralığı)

Marka / Model: Hachlange /  DR6000 

Uygulama Alanları

Dalga boyu aralığı 190 �le 1100 nm arasında olan b�r UV-VIS spektrofotometred�r. 

Teknik Özellikler

Su Analiz Cihazı
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Çeş�tl� numunelerde Pest�s�t, Aflatoks�n (B1, 
B2, G1, G2), Fenol�k As�t ve B�sfenol-A anal�z�. 
Dokuda DNA hasar boyutunun �ncelenmes�, 

Marka/Model: SHIMADZU – 8040

Uygulama Alanları

LC/MS, HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografis�) ve MS (Kütle Spektrometres�) ün�teler�n�n 
b�rl�kte çalıştırılarak yapı aydınlatması ve m�ktar tay�n�nde kullanılan b�r c�hazdır. S�stemde 
numuneler, yüksek performanslı sıvı kromatografis� sayes�nde fiz�kok�myasal özell�kler�ne göre 
kütle dedektörü �le anal�z ed�lmekted�r.  Moleküller, �yonlaştırma kaynağında �yonlaşarak (gaz) kütle 
spektrometres�ne geçer. B�r�nc� kütle spektrometres�nde oluşan ana �yonlar m/z (kütle/yük) oranına 
göre bel�rlen�r. Oluşan bu �yon çarpışma (coll�s�on) hücres�nde Azot gazı �le parçalanır ve parçalanma 
sonucu oluşan �yonlar �k�nc� kütle spektrometres�nde m/z (kütle/yük) oranlarına göre ayrılır. 
Parçalanma �yonları ver�ler� �le yüksek b�r duyarlılık ve kes�nl�kle, çoklu anal�t tesp�t�nde eser 
m�ktardak� anal�tler�n m�ktar tay�n�nde kullanılır.

Teknik Özellikler

Sıvı Kromatogra Triple Kuadrupol Kütle Spektrometre (LCMSMS)
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Su ve çevre anal�zler� (�çme suyu, atık su, katı 
atıklar, toprak ve çamur)
Jeok�myasal anal�zler (toprak, kaya)

Metalürj�k anal�zler
Gıda anal�zler�

Marka Model : Perk�n Elmer marka PINAACLE 
900T model
Lambalar : Oyuklu Katot Lambaları
Dalga boyu aralığı : 189-900 nm
Dedektör : Yüksek ver�ml�, Katı hal dedektörü
Tay�n ed�len elementler:
Al�m�nyum(Al) ,  Bakır(Cu),  Dem�r(Fe), 
Mangan(Mn), Ç�nko(Zn), Kals�yum(Ca), 
M a g n e z y u m ( M g ) ,  P o t a s y u m ( K ) , 
S o d y u m ( N a) ,  G ü m ü ş ( Ag ) ,  K r o m (C r ) , 
S�l�kon(S�), N�kel(N�) ve Cd(Kadm�yum)

Uygulama Alanları

Atom�k absorps�yon spektroskop�s�, sıvı çözelt�dek� b�r metal element�n der�ş�m�n� bel�rlemede 
kullanılan b�r tekn�kt�r. Metaller�n kal�tat�f ve kant�tat�f anal�z�nde kullanılır. ppm, ppb mertebes�nde 
eser element anal�z� yapılab�l�r. Her element�n elektron d�z�l�ş� farklı olduğu �ç�n elementler farklı 
dalga boylarında absorps�yon yaparlar. Çalışılan dalga boyuna göre elementler�n kal�tat�f anal�z� 
yapılab�l�r. Çalışılan dalga boyunda absorps�yon ş�ddet� madde konsantrasyonu �le orantılıdır. (UV-
GB bölges� ışını kullanılır ve değerl�k elektronları �le �lg�l�d�r )

Teknik Özellikler

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi AAS
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El�sa, K�net�k ve end-po�nt okumalar, genet�k 
anal�z, hücre çoğaltma, spektral tarama, gıda 
güvenl�ğ� ve kal�tes�, bakter�al tanımlama, 
�laç üret�m�nde, toplam prote�n tay�n�, 
n ü k l e � k  a s � t  s a fl ı k  a n a l � z �  o l a r a k 
sıralanab�lmekted�r. 

Uygulama Alanları

Spektrofotometre b�r çeş�t fotometre olup çözelt� �çer�ğ�ndek� madden�n m�ktarının bulunmasında 
kullanılır. Temel mantığı hazırlanan çözelt�den bel�rl� spektrumlarda ışık geç�r�lmes� ve bu ışının ne 
kadarının çözelt� tarafından absorplandığı bulunması esasına dayanır. Spektrofotometre çözelt�n�n 
�ç�nden geçeb�len (çözelt� tarafından absoplanmayan) ışığın yoğunluğu tesp�t ederek çözelt� 
�çer�ğ�ndek� aranan madden�n m�ktarı hakkında kant�tat�f b�lg� ver�r.

Teknik Özellikler

Mikroplate Ataçmanlı Spektrofotometre (UV/VIS)

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Işık kaynağı: Xenon flash lamba

Marka / Model: Thermo /  3001

Flurometr�k ölçümde;

Dedektör: Fotod�od

Uyarma dalga boyu aralığı: 200-1000nm

Uyarma ban aralığı: 5nm ve 12nm

Dalga boyu aralığı: 360-670nm

Fotometr�k ölçümde;

Em�syon dalga boyu aralığı: 270-840nm

Lum�nometr�k ölçüm;

Işık kaynağı: Xenon flash lamba

Dalga boyu aralığı: 200-1000nm

Dedektör: Fotoçoğaltıcı tüp



M�krodalga yakma yöntem� �le sıvı hale 
get�r�leb�lecek tüm numunelerde 50'ye yakın 
e l e m e n t � n  t e s p � t  ç a l ı ş m a l a r ı 
gerçekleşt�r�leb�lmekted�r. Örneğ�n; yer altı 
suyu, kaynak ve m�nerall� su  numuneler�nde 
ağır metal k�rl�l�ğ� tesp�t�, atık sular �le katı 
atıklar, toprak ve çamur numuneler� g�b� 
çevresel �ncelemelerde, vücut sıvıları ve 
dokuları (kan, �drar, serum g�b�, dokular, saç 
g�b� vücut atıkları ve kısımları), �laç ve bes�n 
preparatları �le b�yoloj�k numuneler�n 
�ncelenmes�nde kullanılab�lmekted�r. 

Marka & Model: PERKIN ELMER & NEXION 
350X
Tay�n Ed�leb�len Elementler: 50'ye yakın 
element çalışılab�lmekted�r. Radyoakt�f 
elementlere a�t çalışma yapılmamaktadır.  

Uygulama Alanları

ICP-MS sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda element�n yüksek duyarlılıkla ppt –wt% ölçüm 
aralığında hızlı, ucuz ve doğru b�ç�mde, n�tel�ksel, n�cel�ksel ya da yarı-n�cel�ksel olarak ölçülmes�ne 

oolanak sağlayan anal�z tekn�ğ�d�r. ICP-MS anal�z�, elektromanyet�k �ndüks�yonla 8.000 C üzer�ndek� 
sıcaklığa ulaştırılan argon plazması tarafından as�d�k sulu çözelt�ler �çer�s�nde parçalanarak ya da 
çözülerek sıvı hale get�r�len numuneler�n yüksek sıcaklıklarda moleküler bağlarının kırılmasıyla 
�yon�ze ed�lmes� ve �yon�ze hale geç�r�len elementler�n kütle spektrometres� tarafından ayrıştırılarak 
b�r detektör yardımıyla ölçülmes� temel�ne dayanır. 

Teknik Özellikler

Endüktif Eşleşmiş Plazma – Kütle Spektrometresi (ICP-MS)
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Her çeş�t metaller, tekst�ller, fiberler, 
plast�kler,  pol�merler, parçacıklar(kum, çakıl, 
polen g�b�) vs �nceleneb�l�r. Örneğ�n; hücre 
yapıları, sağlıklı & sağlıksız doku örnekler� 
karşılaştırmaları, kayaç ve m�neraller�n 
�ncelenmes�, b�tk�, hayvan dokuları ve 
böcekler�n,  sentez ürünler�n yapısal 
�ncelemeler�, metaller ve alaşımlardan 
h a z ı r l a n m ı ş  m a l z e m e l e r �  � l e  y a p ı 
malzemeler�n�n yapısal  �ncelemeler� 
yapılmaktadır.

Mod: Yüksek Vakum Modu, Değ�şken Basınç 
Modu, Düşük Vakum Modu 

Maks�mum Büyütme: 1.000.000 büyütme 
standardına sah�pt�r.  Ancak numune 
özell�kler�ne bağlı olarak büyütme aralığı 
d e ğ � ş � m  g ö s t e r m e k t e d � r .  Y a p ı l a n 
çalışmalarda 100.000 büyütmeye kadar 
çıkılab�lmekted�r.

Marka & Model: ZEISS & EVO LS 10

Çözünürlük: 3 nm

Uygulama Alanları

SEM üç temel kısımdan oluşmaktadır. Opt�k kolon kısmında elektron demet� numuneye doğru 
yoğunlaştırılarak hızlandırılır. Bu alandak� mercek s�stemler� elektromanyet�k alan �le elektron 
demet�n� �nceltmekte veya numune üzer�ne odaklamaktadır. Odaklanan elektron demet� numune 
hücres� kısmına gönder�lmekted�r. Daha sonra numune hücres�nde yer alan tablaya yerleşt�r�len 
numuneler�n vakumlu ortamda görüntüleme �şlem� yapılmaktadır. Son kısım olan görüntüleme 
s�stem�nde; elektron demet� �le numune g�r�ş�m� sonucunda oluşan çeş�tl� elektron ve ışımaları 
toplayan detektörler yer alır. Detektörler aracılığı �le toplanan ver� b�lg�sayar ortamında görüntü 
hal�ne gelmekted�r.

Teknik Özellikler

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
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Kağıt / İmalat / Baskı
Boya / Tekst�l / Gıda 

Yapıştırıcılar / Yarı �letken teknoloj�ler� 

İlaç / Pol�mer 

Kalor�metr�k Hassas�yet    : <±0,03%
Kalor�metr�k Doğruluk      : <±0,2%

Marka / Model : Perk�n Elmer / DSC 8000

Isıtma Hızı              : 0,01° C/dak. – 300 ° C/dak.
Çalışma Sıcaklığı  : -180° C / 750 ° C

Uygulama Alanları

Endüstr�de saflık, camsı geç�ş sıcaklığı, er�me-katılaşma sıcaklıkları ve entalp�ler�, kr�stalleşme 
zamanı ve sıcaklığı, reaks�yonların ve füzyonun ısısı, spes�fik ısı kapas�tes�, oks�dat�f ve termal 
kararlılık, kürleşme dereces� ve oranı, reaks�yon k�net�ğ� anal�zler�, EVA numuneler�nde çapraz 
bağlanma dereceler� tay�n� yapılmaktadır.

Teknik Özellikler

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI



Pol�merler
Metaller / Alaşımlar
Seram�k / Cam / İnşaat Malzemeler�

Marka / ModelH�tach� - TG / DTA 7300 

TG Ölçüm Aralığı:  ± 400 mg 
TG gürültü/hassas�yet : 0.1 µg / 0.2 µg 
DTA Ölçüm Aralığı : ± 1000 µV 
DTA gürültü/hassas�yet: 0.03 µV / 0.06 µV 
Isıtma Hızı : 0.01-100 °C/dak. 
Numune kabı : Alüm�nyum, Plat�n ve  Alüm�na 
Atmosfer Kuru hava, Azot  

Sıcaklık Aralığı : Oda sıcaklığı - 1500°C 

Sensörler :  TG / TG-DTA  

Uygulama Alanları

Artan sıcaklığa veya zamana bağlı olarak organ�k veya anorgan�k numuneler�n kütle değ�ş�m�n� (TGA) 
ve referans ve örnek arasındak� sıcaklık farkını (DTA) aynı anda ölçmekted�r. Organ�k maddeler�n, 
kömür, yağ ve yakıtların yanma ürünler� anal�zler�, farklı malzemeler�n er�me ve sübl�mleşme 
sıcaklıkları, ağırlık kaybı/kazancı, faz değ�ş�m� ve oks�tlenme g�b� özell�kler�, k�myasal ve doğal l�f 
esaslı tekst�l malzemeler�n�n (l�f, �pl�k, kumaş) ısıya ve aleve dayanıklılığı kal�te kontrol amacı �le test�.

Teknik Özellikler

Termogravimetrik Ve Diferansiyel Termal Analiz (TG/DTA)
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Pol�merler / Pol�mer karışımları, 
T e r m o p l a s t � k l e r  /  T e r m o s e t l e r  / 
Elastomerler, 
Seram�kler / Metaller / Kompoz�tler,
Havacılık malzemeler�

Çalışma Modları: Tens�on, Compress�on,  
Shear, S�ngle Cant�lever
Sıcaklık Aralığı  : Oda sıcaklığı / 600°C
Ölçüm Aralığı      : 0.01 - 200 Hz
Maks�mum Yük   : ± 10 N
Isıtma Hızı            : 0.01 - 20 °C / dak.
Atmosfer             : Hava, Azot

Marka / Model       : Perk�n Elmer / DMS 7100

Uygulama Alanları

Numunen�n v�skoelast�k özell�kler�n� frekans, zaman, sıcaklık, şek�l değ�şt�rme ve çevre fonks�yonu 
olarak ölçer. Camsı geç�ş sıcaklığı (Tg), elast�s�te modülü hesaplama, sönümleme katsayısı 
hesaplama, modülüs ve tan delta değerler�n� tay�n� yapılab�lmekted�r.

Teknik Özellikler

Dinamik Mekanik Analiz Cihazı (DMA)
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Tem�zl�k val�dasyonu 

İlaç numuneler�

Atık su /İçme suyu / Yüzey suyu
Ultra saf su / Saf su 

Katı numuneler / Çamur / Toprak

Farmasöt�k sular / Enjeks�yon suyu Ölçüm aralığı    : TC: 0 - 30,000 mg/L   IC: 0 - 
3,000 mg/L
Taşıyıcı gaz          : Yüksek saflıkta kuru hava

Marka / Model : Sh�madzu / TOC-L CPN / 
SSM 5000A / ASI

Uygulama Alanları

TOC-L ser�s� 680°C de yakma katal�t�k oks�dasyon metodu �le çalışmaktadır. Toplam Karbon (TC), 
İnorgan�k Karbon (IC), Toplam Organ�k Karbon (TOC), Uçurulamayan Organ�k Karbon (NPOC) ve 
ops�yonel olarak Uçurulab�len Organ�k Karbon (POC), Çözünmüş Organ�k Karbon (DOC) anal�zler� 
yapılab�lmekted�r. 

Teknik Özellikler

Toplam Organik Karbon Cihazı (Combustion Type)
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Çevre anal�z� / B�l�msel Tarım
Malzeme Karakter�zasyonu

Organ�k K�mya ve Eczacılık
Petrok�mya ve Enerj�

Dedektör : Termal İletkenl�k Dedektörü 
(TCD)

Sıcaklık aralığı  : 400- 1100 °C

Kullanılan gazlar: Helyum (He) (Taşıyıcı) / 
Oks�jen (O₂) (Oks�tley�c�)

Marka / Model: Thermo Sc�ent�fic / FLASH 
2000 

Uygulama Alanları

Numuney� oks�jenl� ortamda katal�t�k olarak yakarak örnek yapısında bulunan C(Karbon), 
H(H�drojen), N(Azot) ve S(Kükürt)  element yüzdeler� aynı anda tay�n ed�l�r. 

Teknik Özellikler

Organik Elementel Analiz Cihazı (CHNS) 
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Tüm gıda numuneler�,
Süt ve süt ürünler�, 
İçme - kullanma suları,  

Uygulama Alanları

Mezofil�k aerob�k bakter� sayımı (Yayma plak yöntem�), Maya- küf sayımı, Toplam kol�form sayımı 
(Membran F�ltrasyon Yöntem�), Fekal kol�form (Escher�ch�a col�) sayımı (Membran F�ltrasyon 
Yöntem�), Somat�k Hücre Sayımı (Manuel Metot) yapılab�lmekted�r.

Teknik Özellikler

Mikrobiyolojik Analizler
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Laboratuvarımızda b�tk� sağlığına yönel�k farklı c�haz ve aletler kullanılmakta olup b�tk�lerde zararlı 
olan bu etmenler�n en doğru ve hızlı şek�lde teşh�s ed�lmes� amaçlanmaktadır. 

B�tk� sağlığı teşh�s laboratuvarında, tarımsal üret�mde ç�ftç�ler �ç�n  en öneml� sorunlar arasında yer 
alan hastalık etmenler�, zararlı böcekler ve yabancı otların teşh�s�ne yönel�k çalışmalar 
yapılmaktadır.

Fitoklinik Laboratuvarı
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Laboratuvarımızda;
- Genel makroskob�k gözlemler
- Hastalık etmen� bakter� ve fungusların m�kroskob�k ve kültürel yollarla teşh�s�
- Zararlı böcekler�n teşh�s�
- Yabancı otların teşh�s�
- Tarımsal üret�mde ortaya çıkan sorunların yer�nde �ncelenmes� yoluyla sorunların tesp�t ed�lmes� 
g�b� h�zmetler ver�lerek başta Adıyaman olmak üzere bölgem�zdek� b�tk� sağlığı sorunlarından 
kaynaklanan ürün kayıplarının azaltılmasına katkıda bulunulması hedeflenmekted�r.



Fitoklinik Laboratuvarı

Bölgem�zde b�tk�sel üret�mde zararlı olan ve laboratuvarımızda teşh�s ed�leb�lecek 
bazı organ�zmalar;

Böcekler
Akden�z Meyve S�neğ� (Cerat�t�s cap�tata)
Badem İç Kurdu (Eurytoma amygdal�)
Elma İç Kurdu (Cyd�a pomonella)
Süne (Eurygaster �ntegr�ceps)
Yeş�l Kurt (Hel�coverpa arm�gera)
Domates Güves� (Tuta absoluta)
Kırmızı Örümcekler (Tetranych�ds)
Yaprak B�tler� (Aph�ds) 
Yabancı Otlar
Yaban� Yulaf (Avena spp.)
Köpek D�ş� Ayrığı (Cynodon dactylon)
Kanyaş-Gel�ç (Sorghum halepense)
T�lk� Kuyruğu (Alopecurus spp.)
Yaban� Hardal (S�nap�s arvens�s)
Domuz Pıtrağı (Xanth�um strumar�um)
Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvens�s)
Sem�z Otu (Portulaca oleracea)   
Canavar Otu (Orobanche spp., 
Küsküt (Cuscuta spp.)
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Fitoklinik Laboratuvarı
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Hastalıklar
Alternar�a spp. (Yaprak Leke Hastalığı)
Fusar�um spp. (Solgunluk)
Asperg�llus spp. (Depo Çürüklüğü)
Meyvede Mumya Hastalıkları (Mon�l�n�a spp.)
Solgunluk Hastalıkları (Vert�c�ll�um dahl�ae)
Pas Hastalıkları (Pucc�n�a spp.)     
Pseudomonas spp. (Bakter�yel Leke/Yanıklık/Kanser)
Xanthomonas spp. (Bakter�yel Yaprak Lekes�)
Ralston�a solanacearum (Bakter�yel Solgunluk ve Patates Kahvereng� Çürüklüğü)
Clav�bacter m�ch�ganens�s (Bakter�yel Kanser ve Solgunluk)



Gözlemevi
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 Adıyaman Ün�vers�tes� Merkez� Araştırma Laboratuarı bünyes�nde kurulan Adıyaman 
Ün�vers�tes� Gözlemev� Türk�ye'de bulunan ve 60cm'l�k teleskoba sah�p gözlemevler�nden b�r�s�d�r. 
TÜBİTAK Ulusal Gözlemev�'nde bulunan 150 cm ve 100 cm ayna çaplı teleskoplar ve Çanakkale 
Onsek�z Mart Ün�vers�tes�'nde yer alan 122 cm ayna çapına sah�p teleskoptan sonrak� en büyük 
teleskop çapı 60 cm'd�r. 60 cm ayna çaplı d�ğer �k� teleskoptan b�r� TÜBİTAK Ulusal Gözlemev�'nde 
bulunurken, d�ğer� �se İstanbul Ün�vers�tes� tarafından Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Ulupınar 
Astrofiz�k Araştırma ve Uygulama Merkez�'nde kurulmuştur. Bu sınıftak� üçüncü gözlemev� �se 
Adıyaman Ün�vers�tes� Gözlemev� olarak faal�yete başlamıştır. Adıyaman Ün�vers�tes� Gözlemev�nde 
hem b�l�msel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem ver�ler� elde ed�lmekte, hem de popüler 
astronom� alanında Adıyaman halkına ve ün�vers�te öğrenc�ler�ne h�zmet eden gözlem şenl�kler� 
düzenlenmekted�r.

 Atmosfer ve hava koşullarının b�l�msel gözlemler �ç�n yeter� kadar uygun olduğu Adıyaman 
Ün�vers�tes� yerleşkes�ne kurulan ADYU60 gözlemev�, 37 derece 45' Kuzey Enlem� ve 38 derece 13' 
Doğu Boylamında (37°45'06.1"N 38°13'31.5"E) ve den�z sev�yes�nden 700 metre yüksekl�kte yer 
almaktadır. Gözlem ev�n�n açılışından sonra b�l�msel araştırmalara ver� sağlamak �ç�n alt yapı 
çalışmaları yerl� ve yabancı b�l�m �nsanlarının katılımıyla sürdürülmüş ve �lk ışık 22 Şubat 2015 
tar�h�nde yapılan gözlemler �le Algol türü b�r örten ç�ft yıldız olan V470 Cam’ dan elde ed�lm�şt�r.



ADYÜMLAB
Merkezi Araştırma Laboratuvarı 
Uygulama ve Araştırma Merkezi

Adıyaman Üniversitesi 
Merkez Kampüsü

02040 ADIYAMAN
Tlf.: (0416) 223 38 00 - 2259

https://merlab.adiyaman.edu.tr/
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