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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

 
Yönergenin Amacı, Kapsamı ve Tanımlar 

 
Amaç: 
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM)’nin Yönetmelikte belirtilen hükümler 
doğrultusunda etkin şekilde çalışmasını belirleyecek ilkeleri belirlemektir.  
 
Kapsam: 
Madde 2- Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı KÖGEM ve ilgili faaliyet ve 
esasları kapsar. 
 
Tanımlar: 
Madde 3- Bu yönergede geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Rektör : Kocaeli Üniversitesi rektörüdür. 
b) Müdür : KÖGEM Müdürüdür.  
c) KÖGEM Yönetim Kurulu : Rektör tarafından üç yıllık bir süre için atanmış en az 3, 
en fazla 7 öğretim elemanından oluşan yönetim kuruludur. 

d) KÖGEM Yürütme Kurulu : Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili bölüm, anabilim ve 
bilim dallarından birer temsilci öğretim elemanın katılmasıyla oluşturulmuş 
kuruldur. 

e) Proje Koordinatörü  : KÖGEM Müdürülüğü’nce görevlendirilmiş, başvurusu 
kabul edilmiş projenin merkez laboratuvarlarında gerçekleşmesi sürecinde  
araştırmacılara destek olmak amacıyla (cihaz randevu talepleri, sarf malzeme 
gereksinimlerini karşılama ve tampon solüsyonu hazırlama vb. gibi işler)  eşlik 
eden merkez sorumlu elemanıdır. 

 
ĐKĐNCĐ BÖLÜM 
 
 Çalışma Esasları 
 
Madde 4- KOÜ-KÖGEM aşağıda belirtilen Genel Prensipler ve ekteki  Laboratuvar Güvenlik 
Kılavuzu çerçevesinde faaliyet gösterecektir. 
 
Genel Prensipler 
KÖGEM teknik ve bilimsel alt yapısını, başta KOÜ olmak üzere tüm üniversitelerde görevli 
araştırmacıların (en az bir araştırmacısı veya proje yürütücüsü KOÜ’den olmak şartıyla) alanı 
ile ilgili projelerini gerçekleştirmesi için aşağıdaki kurallar çerçevesinde kullanıma açık 
tutacaktır. 

 

 
T.C. 

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 
        Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama 
                               Merkezi  Müdürlüğü 

 
 
 

 

 



BAŞVURU 
I. Araştırma-Geliştirme amaçlı başvurular: 
A. Proje hazırlama aşamasında başvuru 
KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ile dış kurum ve kuruluşlardan (TÜBĐTAK, 
DPT, ulusal/uluslar arası kaynaklı fonlar gibi) destek alınması amacıyla hazırlanmakta 
olan proje önerileri için; 

a) KÖGEM merkez uzmanları ile ön görüşmeden sonra Müdürlüğe bir dilekçe ile 
(ek-1) başvurmalıdır. 

b) Başvurunun onaylanması durumunda, araştırma yürütücüsü ile projenin 
hazırlanması aşamasına geçilir. Bu aşamada, Müdürlükçe görevlendirilecek bir 
merkez görevlisi danışmanlığında proje kapsamında kullanılacak tüm yöntem 
ve sarf malzemeler tespit edilir ve proje önerisine eklenir. 

c) Proje önerisinin ilgili kurumca desteklenmesi durumunda, proje yürütücüsü ile 
KÖGEM Müdürlüğünce belirlenecek bir taahütname onaylandıktan sonra proje 
KÖGEM Müdürlüğünün proje yürütücüsüne bildireceği takvim içinde 
başlatılır. 

 
B. Proje kapsamında başvuru 
KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ile dış kurum ve kuruluşlardan (TÜBĐTAK, 
DPT, ulusal/uluslar arası kaynaklı fonlar gibi) destek alınmış projeler için; 

a) KÖGEM Müdürlüğüne bir dilekçe ile (ek-1) başvurmalıdır. 
b) Müdürlükçe görevlendirilecek bir merkez görevlisi danışmanlığında proje 
kapsamında kullanılacak tüm yöntem ve sarf malzemeler değerlendirilir. 

c) Başvurunun olumlu olarak değerlendirilmesi durumunda, başvuru içeriğine 
bağlı olarak projede kullanılacak sarf malzemelerin proje bütçesinden 
karşılanması koşulu ile ortak olarak veya hizmet alımı yöntemiyle projenin 
KÖGEM de yürütülmesi karara bağlanacaktır. 

d) Projenin KÖGEM bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirilmesine karar 
verildikten ve taahütname (ek-2) başvuru sahibi tarafından onaylandıktan 
sonra, proje KÖGEM Müdürlüğünün proje yürütücüsüne bildireceği takvim 
içinde başlatılır. 

 
II. Analiz/Đşlem amaçlı başvurular: 
 
KOÜ-KÖGEM laboratuvarlarında gerçekleştirilebilen tüm analizler (akım sitometri 
gibi) ve isteğe bağlı olarak elde edilebilecek çeşitli kök hücre dizilerinin  (sıçan kemik 
iliği kökenli-MKH’leri gibi) elde edilmesi, sarf malzemeleri temin edilmek koşuluyla 
cihaz kullanım istemi ve/veya hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilebilir. Bu amaçla, 
Cihaz Kullanım Đstem Formu (ek-3) veya Hizmet Alım Başvuru Dilekçe Örneği(ek-4) 
doldurularak KOÜ-KÖGEM Müdürlüğüne başvurulmalıdır. 
 
 

UYGULAMA KURALLARI 
 

a) KÖGEM bünyesindeki laboratuvarlardaki cihazların teknik özellikleri KOÜ-KÖGEM 
web sayfasında yer almaktadır. Tüm analiz/tetkik amaçlı (akım sitometri ve 
görüntüleme laboratuvarındaki mikroskoplar gibi) cihazlar sadece KÖGEM’deki 
sorumlu personel tarafından kullanılır. Hücre kültürü laboratuvarlarındaki cihazlar 
(kabin, inkübatör ve inverted mikroskoplar gibi) sorumlu personel nezaretinde 
araştırmacıların kullanımına açıktır. 



b) Başvuru işlemi kabul edilmiş projenin başlatılması için projenin yürütücüsü 
araştırmada kullanılacak tüm sarf malzemeleri bir tutanak ile KÖGEM Müdürlüğünce 
tespit edilmiş ‘proje koordinatörü’ olarak görev yapacak merkez görevlisine teslim 
edecektir. 

c) KÖGEM laboratuvar olanaklarıyla gerçekleştirilecek, proje sürecindeki tüm deneyler 
ve analizler Müdürlükçe görevlendirilmiş Proje Koordinatörü ile birlikte 
gerçekleştirilecektir. 

d) KÖGEM laboratuvarlarında çalışma yapan araştırmacı, merkezin genel hijyen, 
güvenlik ve emniyet kurallarına uymak zorundadır. Bu amaçla hazırlanan KÖGEM 
“Laboratuvar Güvenlik Klavuzu”nda tanımlanan kurallar tüm araştırmacılar için 
geçerlidir. 

e) KOÜ-KÖGEM laboratuvarlarında gerçekleştirilen tüm projeler yayımlanma 
aşamasına geldiğinde projenin KÖGEM’de gerçekleştirildiği ifadesi yer almak 
zorundadır. Aksi durumlarda, sonraki projelerde KÖGEM laboratuvarlarının 
kullanılması mümkün olmayacaktır. 

 
Madde 5- Bu yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür. 


