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TARİHÇEMİZ

12.01.1945 tarihinde, İstanbul Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin 
Erer 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Klini-
ğinin bodrum katında bulunan yaklaşık 150-
200 metrekarelik bir alanın deney hayvanları 
yetiştirme bölümü ve araştırma laboratuar-
ları haline getirdiğini bildirerek, bu kuruluşa 
“Tecrübi Araştırma Enstitüsü” (TAE) isminin 
verilmesini Rektörlüğe önermiştir. Öneri ka-
bul edilmiş ve 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Kliniğinin Laboratuvar Şefi Dr. Werner La-
quer 04.10.1945 tarihinde Tecrübi Araştırma 
Enstitüsü’nün ilk Müdürü olarak göreve başla-
mıştır. Dr. Werner Laquer 10.11.1949 tarihine 
kadar görevini sürdürmüştür.

Onun Türkiye’den ayrılmasından sonra, 
08.02.1950 tarihinde TAE Müdürlüğüne Prof. 
Dr. Friedrich Reimann atanmıştır ve bu görevi 
01.03.1975 tarihine kadar sürdürmüştür. Prof. 
Dr. Friedrich Reimann’ın emekli olmasından 
sonra TAE bir süre Prof. Dr. İlhan Ulagay, Prof. 
Dr. Orhan Şaşmaz, Prof. Dr. Sevim Büyükdev-
rim ve Doç. Dr. Gülten Erdoğan’dan oluşan bir 
kurul tarafından yönetilmiştir. Prof. Dr. Sevim 
Büyükdevrim 1975 yılında TAE Müdürlüğü-
ne atanmış ve TAE’nün laboratuvar hayvanları 
üretimine geçmesini sağlamıştır.

01.05.1984 tarihinde Tecrübi Araştırma 
Enstitüsü, Deneysel Tıp Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi (DETAM) adını almıştır. Mer-
kez daha sonra 16.10.1986 tarihinde Rektör-
lüğe bağlanmıştır. Merkez 1992 yılında İ.Ü. 
Rektörlüğü’ne bağlı bir Enstitü olarak Deney-
sel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) adı ile 
yeniden yapılandırılmış ve Müdürlüğüne Prof. 
Dr. Sevim Büyükdevrim atanmıştır. Daha son-
ra sırasıyla Prof. Dr. Hikmet Koyuncuoğlu, 
Prof. Dr. Özdem Anğ, Prof. Dr. Orhan Arıo-
ğul, Prof. Dr. Mehmet Kaya ve Prof. Dr. Turgay 
İsbir Enstitü Müdürü olarak görev yapmışlar-
dır. Bu görevi 2009 yılından itibaren Prof. Dr. 
Uğur Özbek sürdürmektedir.

Enstitü, 3500 metrekare alan içinde her biri 
500 metrekarelik yedi kattan oluşmaktadır ve 
Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal 
Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı, Molekü-
ler Tıp Anabilim Dalı, Genetik Anabilim Dalı, 
İmmünoloji Anabilim Dalı, Sinirbilim Anabi-
lim Dalı olmak üzere beş Anabilim Dalına sa-
hiptir. Ayrıca Enstitümüzde Moleküler Tüber-
küloz Epidemiyolojisi ve Tüm Genom Analiz 
Laboratuvarları ile Diabet Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi hizmet vermektedir.

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Sürekli kurumsal gelişimi ilke edinmiş, sağlık ve yaşam bilimleri 

alanında evrensel bilim ödüllerine sahip araştırmacılarıyla 

bilim insanları yetiştiren, hastalık tanı ve tedavisinde önemli 

buluşları gerçekleştiren, araştırma projelerine önderlik eden bir 

araştırma enstitüsü olmaktır.

Bilim dünyası, birey ve sağlığına katkı sağlamak amacıyla, 

farklı disiplinleri birarada bulunduran yapısıyla, ileri bilgi ve 

teknoloji geliştirerek, nitelikli araştırma, eğitim ve ileri tanı 

hizmetleri vermektir.
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G
enetik Anabilim dalı 
1992 yılında ku-
rulmuştur. Bölü-
mün ana aktivitele-

ri, moleküler genetik alanında 
araştırma ve lisansüstü eğitim 
programları yürütmek ve diag-
nostik destek sağlamaktır. Baş-
lıca araştırma konuları arasın-
da löseminin genetik etiyolojisi, 
epidemiyolojisi ve asosiyasyonu, 
konjenital ve edinsel kalp has-
talıkları, Behçet hastalığı ve sık 
görülen ile ailesel geçiş gösteren 
nadir nörolojik hastalıklar üzeri-

ne odaklanmıştır. 
Bölümün olanakları pre ve 

post PCR laboratuvarları, bak-
teri ve ökaryotik hücre kültürü 
laboratuvarları ile tüm genom 
dizileme ünitesidir. Bölümün 
ana stratejisi; sistem biyolojisi 
yaklaşımı ile karmaşık biyolojik 
problemlerin çözülmesidir. Baş-
langıç materyalleri DNA, RNA 
ve miRNA üç çalışma grubunun 
deneylerinden elde edilmektedir. 
Araştırma ve eğitim çalışmaları 
dışında çok önemli hizmetler-
den biri de üniversite içindeki ve 

dışındaki kliniklere moleküler 
tanı desteği vermektir. Kullanılan 
testlerin birçoğu uluslararası ka-
lite ağına uygun şekilde standar-
dize edilmiştir. 

Bu araştırma olanaklarının 
sağlanmasında yeni nesil dizi-
leme (FLX 454 ve Ion Torrent), 
mikrodizin analizleri ve Illumina 
iScan Platformunun bünyemiz-
de kurulu olması ile tüm genom 
genotipleme, bağlantı analizi ve 
moleküler karyotipleme teknik-
leri uygulanarak araştırma proje-
leri yürütülmektedir.

GENETİK ANABİLİM DALI

Bölümün aktiviteleri 

aşağıdaki başlıklar 

altında özetlenebilir:

4 İstanbul Üniversitesi 

Tıbbi Genetik 

program 

koordinatörlüğü

4 Ulusal ve uluslararası 

desteklenen 

araştırma projelerinin 

yürütülmesi

4 Üniversite araştırma 

fonu tarafından 

desteklenen 

projelerin yürütülmesi

4 Moleküler genetik 

tanı hizmeti verilmesi

Anabilim 
dalımızda kanser, 

aterosklerotik 
koroner hastalıkları, 

nöro-psikiyatrik 
hastalıklar alanında, 

moleküler ve 
hücresel düzeyde 

çalışmalar 
yapılmaktadır.



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ4 5

İ
mmünoloji son yıllarda geli-
şen teknoloji ve yeni teknik-
ler sayesinde hızlı gelişim 
gösteren bir bilim dalıdır. 

İmmünolojinin temel inceleme 
alanı olan bağışıklık sistemi tüm 
canlı organizmalarda yaşam-
sal bir öneme sahiptir. İmmün 

sistem organizmanın kendine 
yabancı olan antijenleri doğal ve 
kazanılmış komponentleri ara-
sındaki çok yönlü ve karmaşık 
işleyiş ve denge sayesinde tanıyıp 
yok edebilme yeteneğindedir. 
Ülkemizde hem sağlık hem de 
diğer biyolojik bilim dalların-

da yapılacak temel immünolojik 
araştırmaların önemi büyüktür. 

İmmünoloji bilimi, allerjik 
hastalıklar, enfeksiyon hastalık-
ları (AIDS, viral ve bakteriyal 
enfeksiyonlar, paraziter hasta-
lıklar), yeni aşılar, kanser oluşu-
mu, primer ve sekonder immün 
yetersizlikler ve tedavileri, oto-
immün ve romatizmal hastalık-
ların gelişimi ve tedavileri, solid 
organ transplantasyonu, kemik 
iliği transplantasyonu gibi farklı 
alanlarda araştırmalarını yürüt-
mektedir.

1989 yılında ilk olarak İstan-
bul Üniversitesi Deneysel Tıp 
Araştırma Enstitüsü, İmmüno-
loji Anabilim Dalı bünyesinde 
kurulan flow sitometri sistemi ile 
başlatılan projeler çerçevesinde 
çok sayıda çalışma yapılmıştır. 
Bu konudaki bilgi birikimi 1995 
yılından itibaren her sene düzen-
lenen “Uygulamalı Flow Sito-
metri Eğitimi” yoluyla bu alanda 
çalışan araştırıcılara aktarılmak-
tadır.

İmmünoloji Anabilim 
Dalı’nda aynı zamanda İstan-
bul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü ile İmmünoloji Yük-
sek Lisans ve Doktora program-
ları sürdürülmektedir.

Anabilim Dalı rutin ve 
proje çalışmalarına ve eğitim 
etkinliklerine devam etmek-
te ve hızla gelişen immünolo-
ji bilimindeki yenilikleri takip 
ederek ülkemizdeki immünolo-
ji biliminin gelişimine katkıda 
bulunmaktadır.

İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI Flow sitometri 
ile tek hücre 

bazında 
araştırmalara 

ve hücre 
ayırım 

çalışmalarına 
devam 

edilmektedir.

Hücre kültür 
laboratuvarımızda 

flow sitometri ile 
izole edilen hücreler 

ve hücre serileri 
ile ilgili pekçok 

araştırma projesi 
yapılmaktadır.
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M
oleküler Tıp Anabilim 
Dalı, İstanbul Üni-
versitesi Deneysel Tıp 
Araştırma Enstitüsün-

de biyokimyanın ve moleküler 
biyolojinin özellikle insan sağlığı 
açısından hücre ve organizma 
düzeyinde incelendiği disiplin-
ler arası bir bilim dalıdır. Mole-
küler Tıp Anabilim Dalının ana 
hedefi genç bilim insanı aday-
larını ülkemizin gerçek ihtiyacı 
olan yüksek teknolojiye bilimsel 
donanımlı bir şekilde  
hazırlamaktır. 

Bu noktadan hareket eden 
Anabilim Dalımızda Yüksek Li-
sans ve Doktora eğitimlerine bü-

yük önem verilmektedir. Yüksek 
Lisans programlarına, biyoloji, 
diş hekimliği, eczacılık, kimya, 
kimya mühendisliği, moleküler 
biyoloji ve genetik, tibbi biyolojik 
bilimler bölümü, tıp ve veteri-
ner fakültesi lisans mezunları, 
doktora programına ise biyo-
kimya, biyoloji, deney hayvanları 
biyolojisi, immünoloji, molekü-
ler biyoloji ve genetik, moleküler 
tıp, moleküler ve klinik genetik, 
sinirbilim, tıbbi biyoloji, zootek-
ni yüksek lisans veya uzmanları 
ile tıp ve veteriner fakültesi lisans 
mezunları başvurabilmektedir. 

Anabilim Dalımız; kanser, 
ateroskleroz, hipertansiyon, çe-

şitli metabolik hastalıklar, nöro-
lojik ve  inflamatuvar hastalıklar, 
diyabet, obezite gibi hastalıkla-
rın temelinde yatan moleküler 
mekanizmaları ve bu hastalık-
ların tanı ve tedavisine yardım-
cı olmak üzere yeni teknolojik 
gelişmeleri ve araştırmaları takip 
eden laboratuvar çalışmalarıyla 
pekçok araştırma yürütmektedir. 
Türk toplumu ve tüm dünya için 
önemli verileri saptayabilecek 
bu çalışmalarda ağırlıklı olarak 
PCR ve real-time PCR teknikle-
ri, hücre kültürü, mikro-RNA’lar, 
deneysel hayvan modelleri,   
ELISA ve Luminex sistemleri 
kullanılmaktadır.

MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI

Deneyimli öğretim 

üyesi ve asistan 

kadrosu ile her 

yıl düzenli olarak 

güz ve bahar 

staj programları 

kapsamında temel 

moleküler teknikler 

konusunda eğitim 

verilmektedir.

İnterdisipliner Yüksek 

Lisans ve Doktora 

eğitimleri yürütülmekte 

ve tam donanımlı 

laboratuvarlarımızda 

öğrencilerimizin  

bilimsel çalışmalara 

aktif olarak katılımları 

sağlanmaktadır. 
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S
inirbilim evrimsel 
gelişmenin en ilkel 
canlısından, en üst 
düzeydeki insana kadar 

tüm canlıları yapısal ve işlevsel 
açıdan inceleyen multidisipliner 
bir bilim dalıdır. Öğrenmenin 
moleküler mekanizmalarından 
yapay zekaya kadar uzanan 
yolda biyoloji, biyokimya, fizik, 
elektronik, mühendislik ve 
matematik bilimlerinin birlikte 
çalışmasını gerektiren bir 
bilimdir. Molekülden hücreye, 
sinir ağlarına, tüm beyine ve 
tüm beyinden davranışlara 
ve tersine davranışlardan 
moleküllere doğru izlenen 

yoldaki ilişkiler sinirbilimin 
araştırma alanları içerisindedir. 
Son yıllarda gelişen modern 
teknolojilerin araştırma 
yöntemlerine yaptığı katkılar 
sonucu sinirbilim araştırma 
alanları yoğunlaşmıştır.

Sinirbilim; Nöropsikiyatri, 
Nörobiyoloji, Nörobiyokimya 
ve Nörofarmakoloji alanlarını 
içeren multidisipliner bir bilim 
dalıdır ve Üniversitemizin 
sağlık bilimlerindeki Nöroloji, 
Nöroşirurji ve Psikiyatri 
Anabilim Dallarından da 
öğretim üyesi desteği almaktadır. 

Anabilim Dalımızın hedefleri; 
normal ve patolojik koşullarda, 

sinir sisteminin fonksiyonlarına 
aracılık eden hücresel ve 
moleküler mekanizmaları 
açıklamaya çalışmaktadır. 

Anabilim Dalımız bünyesinde 
Sinirbilim Yüksek Lisans 
Programı, Elektronörofizyoloji 
Yüksek Lisans Programı, İleri 
Nörolojik Bilimler Yüksek Lisans 
Programı ve İleri Nörolojik 
Bilimler Doktora Programı 
bulunmaktadır. Sinirbilimin 
eğitim programları içerisinde 
tıp, tıbbi biyoloji, biyoloji, 
fizik, mikrobiyoloji, moleküler 
tıp, mühendislik ve psikoloji 
bölümlerinden mezun öğrenciler 
yer almaktadır. 

SİNİRBİLİM ANABİLİM DALI

Anabilim Dalımızda nörogenetik nöroimmünolojik araştırmaların 
yanı sıra psikiyatri ve nörodejeneratif hastalıkların temelinde yatan 

moleküler mekanizmalara ait çalışmalar yapılmaktadır.
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E
nstitü bünyesinde 1994 
yılında kurulan beş 
Anabilim Dalından biri olan 
Deney Hayvanları Biyolojisi 

ve Biyomedikal Uygulama 
Teknikleri Anabilim Dalı, 2008 
yılında başvuruda bulunduğu 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından 
“Deney Hayvanlarının Üretim 
Yerleri ile Deney Yapacak Olan 
Laboratuvarlarının Kuruluş, 
Çalışma, Denetleme, Usul Ve 
Esaslarına Dair Yönetmelik”te 
belirtilen koşulları yerine getirmek 
suretiyle aldığı çalışma izni ile 
hayvan tedarik, kullanım ve 
üretimi konusunda İstanbul 
Üniversitesi içerisinde tek yetkili 

merkez haline gelmiştir.
Anabilim Dalının üretim ve 

saflaştırma laboratuvarlarının 
konvansiyonel nitelikli altyapısı, 
İstanbul Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Biriminin 
desteği ile geliştirilmiş, 
aynı zamanda genetik ve 
mikrobiyolojik tanımlı 
hayvanların, spontan hastalık 
modellerinin barındırma, üretim 
ve post-operatif bakımı için 
gerekli teknik donanıma da 
sahip olmuştur. Anabilim Dalı, 
yüksek lisans programı ile birlikte 
deney hayvanı kullanım kursları 
düzenlemek suretiyle akademik 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

DENEY HAYVANLARI BİYOLOJİSİ VE BİYOMEDİKAL 
UYGULAMA TEKNİKLERİ ANABİLİM DALI

Udantur aut licides 
erorro imenita 

tiaspietur moloruptur, 
et de cus.

Os aut quat. Aqui 
ratendaest, tendio. 

Et faccus natia 
doluptatiis nisque 
digeniscium volor 

aut arciduc imusant 
parunt verrovit 

alitiunt ium corporem 
quiassunt, si ut que 
nonsed modi ut et 

quas
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Y
aşam bilimlerinde 
amaç, sistemi bir bütün 
olarak anlamaktır. 
Yeni teknolojiler, 

sistemi bir bütün olarak anlama 
ve çözüm üretmede geniş 
olanaklar sunmaktadır. Yeni nesil 
teknolojiler ile bilimsel alanların 
multidisipliner hale gelmesi ve 
biyoteknolojideki gelişmelerin 
sonucu olarak “Sistem Biyoloji” 
alanı doğmuştur.Daha önce 
hayal bile edilmeyecek kadar 
bilgi “Whole genome sequencing 
systems”, “Microarrays”, 
“Proteomics” ve “Structural 
genomics” gibi teknolojilerle kısa 
zamanda ve daha az bir maliyetle 
elde edilebilmektedir. Sistemler 
Biyolojisinin temel aracı olan 
“Tüm Genom Dizileme” teknolojisi 
bütün dünya ile eş zamanlı olarak 
İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp 
Araştırma Enstitüsü bünyesinde 
2009 yılından itibaren  modern bir 
alt yapı ile hizmet vermektedir.

Bütün Genom Dizileme 
Sistemi  ile bitki, bakteri, 
maya, mantar, virüs gibi bir 
çok farklı organizmanın tüm 
genomunun dizilenmesinin 
yanısıra metilasyon-epigenetik 
(Chip sequencing), small RNA, 
transkriptom dizileme, nadir 
somatik varyasyonların tespitinden 
tüm mitokondriyal DNA 
genomunun dizilenmesine kadar 
birçok farklı alanda araştırma 
çalışmaları sürdürülmektedir. 
Laboratuvarımızda tüm 
genom dizileme yöntemlerinin 
biyoinformatik analizleri de 
gerçekleştirilmektedir.

2
002 yılında faaliyete 
geçen laboratuvarımız 
temel olarak adından da 
anlaşıldığı gibi İstanbul 

ve çevresinde tüberküloza (TB) 
neden olan suşların moleküler 
yöntemlerle DNA parmakizlerini 
saptayarak bölgedeki bulaş 
dinamiklerini belirleme 
çalışmaları yapmaktadır.

Bu bilimsel çalışmaların 
yanında, laboratuvarımız 
İstanbul Verem Savaşı Derneği 
ve İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğü arasında imzalanan 
bir protokolle “İstanbul Verem 
Savaşı Derneği Üst Seviye 
Laboratuvarı” olarak hizmet 
vermektedir. Bu kapsamda, 
İstanbul Verem Savaşı Derneği 
Merkez Laboratuvarı’nın 
yapamadığı hızlı moleküler 
identifikasyon testleri, minör 
ilaçlara karşı duyarlılık testleri, 
her üreyen suşun saklanması/
depolanması ve DNA 

TÜM GENOM ANALİZ LABORATUVARI MOLEKÜLER TÜBERKÜLOZ
EPIDEMIYOLOJISI LABORATUVARI

Gerek üniversitemiz gerekse diğer 

birimler için hayvan üretimi yapan 

Anabilim Dalımız aynı zamanda 

“deney hayvanı kullanım kursları” da 

düzenlenmektedir.

“İstanbul Verem 

Savaş Derneği 

üst Seviye 

Laboratuvarı” 

olarak 

hizmet veren 

laboratuvarımız 

yurt genelinde 

verem ile savaşta 

önemli bir görev 

üstlenmektedir.

parmakizlerinin belirlenmesi 
hizmetleri verilmektedir.

Laboratuvarımız İstanbul 
Verem Savaşı Derneği dışında da 
yurdumuzun çeşitli yerlerindeki 
birçok özel laboratuvar, özel 
hastane, devlet ve üniversite 
hastanesi laboratuvarlarının tanı 
koyamadığı/karar veremediği 
durumlarda başvurduğu önemli 
bir merkezdir.
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D
iyabet hastalığı tıpta 
hemen tüm disiplinleri 
doğrudan ilgilendiren 
bir toplumsal sağlık 

sorunudur. Bu nedenle, 
ülkemizde ciddi sağlık sorunu 
olan diyabetin, diyabete bağlı 
organ hasarlarını kontrol altına 
almak amacıyla moleküler 
ve genetik düzeyde çalışma 
ve araştırmalar yapmak, yeni 
tedavi programlarını yaşama 
geçirmek, Langerhans adacık 
transplantasyonu ve kök hücre 
çalışmalarını yürütmek; bu 
prensipler doğrultusunda konu 
ile ilgili tüm bilim alanlarını 
bir araya getirerek “Diyabet” 
konusunda gerek klinik 
gerekse temel bilimler alanında 
yapılan araştırmaların ve 
uygulamaların koordineli olarak 
yürütüldüğü, çok disiplinli 
bir mükemmeliyet merkezi 
oluşturmak ve geliştirilmesine 
katkıda bulunmak, araştırma 
projeleri oluşturmak ve hayata 

geçirmek için DETAE binasında 
doğrudan İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne bağlı Diyabet 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(DİYAM) kurulmuştur.

Merkezin kuruluşunda temel 
katkısı olan Metabolizma ve 
Diabet Araştırma ve Uygulama 
Birimi’nde gerekli tüm alt yapıya 
sahip bir araştırma laboratuvarı 
(Temiz Oda) bulunmaktadır.

Diyabet alanında ulusal ve 
uluslararası kuruluşlarla her 

türlü bilimsel işbirliği, araştırma 
ve faaliyeti yürütebilecek 
bir genel alan oluşturmak; 
üniversitemizde konu ile 
uğraşan tüm birimleri kapsayan 
multi disipliner koordinasyon 
ve ortak çalışma disiplinini 
geliştirmek,

Deneysel ve klinik 
Langerhans adacık izolasyonu, 
kültürü ve transplantasyonu ile 
ilgili çalışmalar yapmak ve bu 
programı yaşama geçirmek.

DİYABET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ (DİYAM)

DİYAM, 
Türkiye’de insan 
pankreasından 

Langerhans adacık 
dokusu izole edilen ilk 
merkez olma özelliğini 

taşımaktadır.

The Institute of Experimental Medicine 
(IEM) of Istanbul University, dedicated 
solely to medical research, is one of the first 
and largest biomedical research institutes in 
Turkey. The institute’s aim is to undertake 
innovative biomedical research, high level 
graduate education, differential molecular 
diagnostic services and unveiling molecular 
mechanisms of diseases by combining many 
medical disciplines with the ultimate goal of 
ameliorating quality of human life.
IEM consists of five departments and three 
different units:

DEPARTMENTS:

Immunology Department (ID) is active in 
education programs, graduate research projects 
and diagnostic service. The department 
specially emphasizes the teaching of flow 
cytometry, radioimmunoassay, indirect 
immunofluorescence, cell culture and 
sorting. Flow cytometry is a commonly 
used technique for immunophenotyping of 
leucocytes, detection of MRD, neutrophil 
functions (phagocytosis, oxidative burst and 
chemotaxis) and cell proliferation assays. 
ID is involved in many medical diseases 
like immunodeficiencies, inflammatory & 
autoimmune diseases and also malignancies. 

Genetics Department (GD) is conducting 
research and graduate education programs in 
molecular genetics and performing diagnostic 
service support. The main research topics are 
focused on genetic aetiology, epidemiology 
and association of leukemic, congenital and 
acquired heart diseases, common neurological 

disorders.  The facilities of the department 
are pre- and post- PCR labs, bacterial and 
eukaryotic cell culture labs complemented 
with a whole genome sequencing unit. 
The main departmental strategy is to use 
systems biology approach in solving complex 
biological problems. Other than the research 
and educational activities one very important 
activity is to provide molecular diagnostic 
support to clinics allocated in the university. 
  
Molecular Medicine Department (MMD) is 
an interdisciplinary scientific branch, focused 
on molecular structures, molecular and genetic 
mechanisms of disease pathogenesis, the 
prediction of disease tendency and prognosis, 
the development of molecular diagnosis and/
or novel approaches to rational treatment via 
physical, chemical, biological and medical 
techniques. MMD is not only involved in 
many aspects of metabolic diseases such as 
atherosclerosis, hypertension, diabetes, major 
psychiatric illness but also dedicated to cancer 
research. 

Neuroscience Department (ND) was the first 
neuroscience department in the country. The 
department runs Advanced Neurological 
master, Electro-neurological Physiology and 
Advanced Neurological doctoral programs. 
Neuroscience Master program and Advanced 
Neurological doctorate programs complete 
each other and are multidisciplinary programs, 
giving students brain investigation (besides 
medical schools, students graduated from 
different departments such as biology, 
psychology and engineering) opportunities to 
get education as neuroscientists. 

INSTITUTE OF EXPERIMENTAL MEDICINE
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The Laboratory Animal Facility of The 
Department of Laboratory Animal Biology and 
Biomedical Application Techniques (LABBAT) 
is certificated by the Ministry of Agriculture 
and Village Affairs in 2008. After certification, 
the department has become the first and only 
authorized centre for animal supply, use and 
breeding in Istanbul University. LABBAT also 
continues its academic activities by organizing 
courses for “The Use of Laboratory Animals” 
and giving post-graduate education programs.

UNITS & LABORATORIES

Metabolism and Diabetes Research and 
Application (MDRA) Unit: Since the pancreas 
and pancreatic islet transplantation is based 
on experimental efforts and it is considered 
as the most powerful therapy to obtain 
normoglycemia in diabetics, studies on islet 
isolation took start in the first-half of the 80s in 
Istanbul University. Until now, many successful 
protocols for islet cell isolation have been 
implemented at the MDRA unit.
Molecular Tuberculosis Epidemiology 
Laboratory

• Mycobacterial identification up to the 
species level: Identification is performed 
from the strains isolated in liquid or solid 
media. Direct extrapulmonary samples can 
be subjected to identification tests in the 
event their direct smear results are positive.

 Cord formation, hsp65PCRREA and/or 

spoligotyping are used in series. 
 Sequencing of various gene regions 

(16SrRNA, ITS, hsp65) is performed if 
the aforementioned ID methods are not 
sufficient for a definitive species level 
identification.

• Drug Susceptibility Testing against Major 
and Minor Drugs:

 MGIT 960 and / or microbroth MIC 
dilution assay methods are used upon 
request. 

• Rapid Molecular Detection of TB and RIF 
resistance:

 Luminex Microbead Hybridization method 
is used. Identification of MTC strains and 
their resistance to RIF is detected from 
smear(+) sputum samples only. 

• Epidemiological techniques:
 Every clinical isolate is subjected to 

spoligotyping for the detection laboratory 
cross-contamination. For the detection 
of unsuspected transmissions and 
confirmation of the suspected transmissions, 
spoligotyping is used in conjunction with 
24-loci MIRU-VNTR typing.

Whole Genome Sequencing Laboratory 
(WGSL)
Being the first whole genome sequencing 
Laboratory in Turkey, WGSL focuses on 
determination of responsible genes in 
hereditary (complex & rare) diseases and 
cancer. 


