


Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM) binası
DPT(Devlet Planlama Teşkilatı) projesi bünyesinde kurulmuştur. Kullanılabilir alanı yaklaşık 1529 m² olup,
idari ve akademik personel odaları, toplantı salonu ve 11 adet laboratuvar birimlerinden oluşmaktadır.

ALUM, deneylerinde uluslararası geçerli yöntemlerin uygulanması, araştırmacıları ve güçlerini bir
araya toplayabilmek için laboratuvar, araştırma ve analiz merkezlerinden oluşan bir birim oluşturmak ve bu
birimin çatısı altında bireysel olarak ulaşılması zor olan alet, cihaz ve kimyasal malzemeleri araştırma yapmak
isteyen bilim insanlarının hizmetine sunmuştur. Bölgemizde faaliyet gösteren laboratuvar ihtiyacı olan tüm
kamu kurumları ve üniversitelerin laboratuvar ihtiyaçlarını karşılamak, bölgemizde üniversite sanayi
işbirliğinin arttırılmasına katkı sağlamak, üniversitemizin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı çeşitli araştırma
fonlarından almış olduğu desteği arttırmak, akademisyenlere BAP, TÜBİTAK, DPT, KOSGEB vb. alanlarda
projeler yapmaları hususunda yardım ve teşvik etmek, bünyesindeki araştırmacıları ile bilimsel yayınlar
üreterek bilim literatürüne katkı sağlamak ve gerek ülkemizde gerekse de dünyanın farklı yerlerinde
düzenlenen bilimsel içerikli kongre, sempozyum vb. bilimsel etkinliklere katılarak üniversitemizin buralarda
temsil edilmesini sağlamaktır. Nitelikli personeli, altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında uluslararası
düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye'nin ender laboratuvarından biridir.

ALUM’da temel amaç gerek üniversitemizde gerek diğer kamu kurum ve kuruluşlarda gerekse 
sanayide araştırmacılar için kesin, güvenilir ve modern bir bilimsel araştırma ortamı sunmaktır. 



KATKI KALINTI-1 LABORATUVARI
KATKI KALINTI-2 LABORATUVARI
ENSTRÜMENTAL ANALİZ LABORATUVARI
İYON ANALİZ LABORATUVARI
MİNERAL ANALİZ LABORATUVARI
MOLEKÜLER BİYOLOJİ GENETİK LABORATUVARI
GENEL KİMYA LABORATUVARI
NUMUNE HAZIRLAMA LABORATUVARLARI(4 ADET)

ALUM’DA TOPLAMDA 11 ADET LABORATUVAR 
BULUNMAKTADIR.



 LC-MS/MS 
 HPLC ( DAD –FLD dedektörlü)
 HPLC (DAD-RID dedektörlü )
 GC-MS/MS
 GC (FID)
 GC (MIDI)
 AAS
 ICP-MS
 ICP-OES
 FT-IR
 İYON KROMATOGRAFİSİ
 ELEMENTEL ANALİZ 
 UV-VIS SPEKTROFOTOMETRE
 POLİMER ZİNCİR 

REAKSİYONU(PCR) CİHAZLARI

 MİKRODALGA YAKMA ÜNİTESİ
 LİYOFİLİZATÖR
 TEKSTÜR ANALİZ 
 HIZLI VİZKOZİTE ANALİZ 
 ROTARY EVOPARATÖR
 AZOT  YAKMA ÜNİTESİ
 AZOT DESTİLASYON ÜNİTESİ
 NEM ÖLÇER
 HOMOJENİZATÖR
 SELÜLOZ TAYİN 
 RENK ÖLÇÜM 
 REFRAKTOMETRE
 FERMANTÖR
 STOMACHER
 NEM TAYİN 



 TERMOREAKTÖR
 SOMATİK HÜCRE ÖLÇÜM 
 KOLONİ SAYIM
 BULANIKLIK ÖLÇÜM
 SOĞUTMALI SANTRİFÜJ
 ANALİTİK TERAZİ(5 HANELİ)
 ELEKTRONİK TERAZİ
 SOĞUTMALI İNKÜBATÖR
 STERİLİZATÖR-KURUTMA FIRINI
 MASA ÜSTÜ VORTEX KARIŞTIRICI
 PH METRE
 ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI
 6’LI BALON ISITICI
 3’LÜ BALON ISITICI
 ELİSA
 ULTRASONİK BANYO

 GÜVENLİK KABİNİ
 SAF SU SİSTEMİ
 ULTRA SAF SU SİSTEMİ
 KAR BUZ MAKİNASI
 (-86 C) DERİN DONDURUCU 
 KÜL FIRINI
 KİMYASAL DOLAPLAR
 ÇEKER OCAKLAR
 PLAZMA DERİN DONDURUCU
 VAKUMLU OTOKLAV
 VAKUMLU ETÜV
 HESAPLAMALI KİMYA 

BİLGİSAYARLARI
 FALLİNG NUMBER 
 YAĞ GRES TAYİN 
 GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM 



ICP-MS  
Cihaz İle Analizi Yapılan Elementler

Se, Fe, B, Ca, Mn, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Sb,
Na, Co, Mg, Hg, Al, Sn, Au, Ag, As, Ba, Cs, Ga,
Hf, S, Mo, Si, Nb, Rb, Sr, Ta, Ti, V, W, Zr, P, Tl,
K, Li, Be, Ge, Ru, Rh, Pd, Te, Re, Ir, Pt ve U
elementlerinin analizleri yapabilmektedir.

AAS
Cihaz İle Analizi Yapılan Elementler
Au, Cr, Co, Pt, Sr, Ca, Mg, Ag, Ni, Mn, Zn, 
Fe, Na ve K elementlerinin analizlerini 
yapabilmektedir.



ELEMENTEL ANALİZ

Yapılan analizler

Elementel Analiz
Cihazı, katı ve sıvı örneklerde
bulunan organik maddelerin
yapısında bulunan Karbon (C),
Hidrojen ( H ), Azot ( N ) ve
Kükürt ( S ) ‘ün aynı anda
tayinine yönelik bir cihazdır.

Yağlar ve türevleri,
endüstriyel kimya (polimer),
toprak, sediment, su, ilaçlar
ve protein analizi gibi
homojen olan bütün katı-sıvı
organik bileşiklerin mikro
analizi yapılabilmektedir.



İYON KROMATOGRAFİSİ 
(IC) 

Yapılan Analizler

Florür (F-1), Klorür (Cl-1),
Nitrit (NO2

-1), Bromür (Br-

1), Nitrat (NO3
-1), Fosfat

(PO4
-3), Sülfat (SO4

-2)
anyonları ve Lityum (Li+1),
Sodyum (Na+1),
Amonyum (NH4

+1),
Potasyum (K+1), Kalsiyum
Ca+2), Magnezyum (Mg+2)
katyonlarının analizleri
yapılabilmektedir.



GC (FID) 

Kullanım Alanları

Biyokimya,

biyoteknoloji,
petrokimya, farmakoloji,
bitkisel yağlardan
sterollerin ayrılmasında,
genetik, gıda, adli tıp
toksikoloji
laboratuvarlarında v.b.
alanlarda kullanılır.



GC-MS/MS
Kullanım Alanları

Detaylı gıda
analizleri, yağ
analizleri, petrol
analizleri ve ilaç
sektörünün
kalitatif ve
kantitatif
analizlerinde
kullanılabilir.



HPLC 
Kullanım alanı
Kantitatif tayinlere

kolaylıkla uyarlanabilir olan
bu cihaz, uçucu olmayan
veya sıcaklıkla kolayca
bozunabilen bileşiklerin
ayrılmasında
kullanılmaktadır. Bu cihaz ile
amino asitler, proteinler,
nükleik asitler,
hidrokarbonlar,
karbonhidratlar, ilaçlar ve
pestisit analizi
yapılabilmektedir. Ayrıca gıda
sanayisinde de yaygın olarak
kullanılmaktadır.



LC-MS/MS
Kullanım alanı

Pestisit, vitamin,
hormon, aflatoksin,
ilaç, fenolik bileşen
analizleri ve daha
birçok analiz
yapılabilmektedir.



POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PCR) CİHAZLARI

Kullanım alanları

Bu cihazlar genetik, ilaç sanayi, biyomedikal uygulamalar ve gıda 
sanayi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.



FT-IR
Bir molekül veya bileşiğin

yapısında bulunan bağ ve
fonksiyonel grupların
karakterizasyon yöntemidir.

UV-V IS
Ultraviyole ve görünür ışık (UV-Vis)

absorpsiyon spektroskopi bir ışın demetinin
bir örnekten geçtikten veya bir örnek
yüzeyinden yansıtıldıktan sonraki azalmasının
ölçülmesidir.



LİYOFİLİZATÖR
Liyofilizatör cihazı maddenin

kurutulması için süblimeysen
sürecinden geçtikten sonra
madde özütünün bozulmadan
elde edilmesi tekniğidir.

MİKRODALGA

İnorganik madde eldesi için
belli şartlarda organik maddenin
yakılması tekniğine dayanır.



Analizi yapılacak numunelerin ön deney aşamasında
kullanılmak için 4 addet çözelti hazırlama laboratuvarı bulunmaktadır.



ALUM, Iğdır İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından
Iğdır'daki çiftçilerin toprak ve sulama
suyu analizlerinin yapılması
hususunda tek yetkili laboratuvar
olarak yetkilendirilmiştir.

Ankara Tarım Reform Genel
Müdürlüğü ve Doğu Anadolu
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü'nden gelen heyetler
laboratuvarda incelemelerde
bulunmuş ve yapılan incelemeler
sonucunda ALUM’un fiziki altyapı,
cihaz ve personel yeterliliği
bakımından herhangi bir eksiğinin
bulunmadığı ve yapılacak analizler
için son derece uygun bir laboratuvar
olduğu belirlenmiştir. Bu incelemeler
sonucunda ALUM yetki belgesi
almaya hak kazanmıştır.

Ayrıca Iğdır ili ve çevresinde
bulunan çiftçiler toprak ve sulama
suyu analizlerini ALUM’da uygun
fiyatlara analiz ettirerek uzmanlardan
gübre tavsiyesi alabileceklerdir.




