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KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

 
Üniversitemiz Bölümlerine Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik 

Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı 

İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul 
edilecektir. Başvuran adayların ayrıca Akademik Etkinlik Puanları Tablosu (Ek-1) linki üzerinden online Akademik 
Etkinlik Puan Tablosunu da doldurmaları gerekmektedir. 
 
Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  
 
Başvuru süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür olup, son başvuru tarihi 22.06.2020’dir. 
                              
 

 
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi 

asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların 
Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

3. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları bilimsel dosyaları, 
4. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, 
5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
6. Kimlik belgesi, 
7. 1 adet fotoğraf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/
https://form.khas.edu.tr/akademik-etkinlik/


 
 

Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölümü 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Aranan Koşullar 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Profesör 1 

Psikoloji lisans derecesine sahip olmak; sosyal/kişilik 

psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak; en az 1 

yıllık yurtdışında doktora sonrası araştırma deneyimine 

sahip olmak; politik psikoloji, muhafazakârlık, sosyal biliş, 

yüz ve birey algısı konularında araştırma yapmış olmak; en 

az 2 adet ulusal ve uluslararası bilimsel kurumlardan fon 

ve/veya araştırma bursu almış olmak; ulusal ve uluslararası 

bilimsel araştırma fonu yazma tecrübesine sahip olmak; en 

az 10 adet SCI/SSCI endeksli dergide yayın yapmış olmak; 

SCI/SSCI endeksli dergilerde makale hakemliği ve/veya 

yayın kurulu üyesi olmak; en az 8 yıllık yüksek öğrenim 

seviyesi ders verme tecrübesine sahip olmak. 

 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi  Profesör 1 

Ekonomi doktora derecesine sahip olmak, ekonomik 

büyüme ve kalkınma, uluslararası ticaret ve makro politika 

ve emek piyasaları konularında araştırma yapmış olmak, 

bu alanlarda ve ek olarak genel denge modelleri üzerine 

ders verebilecek olmak,  

 

ktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 
Ekonomi  

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

İktisat Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Türkiye ve 

Ortadoğu iktisat tarihi, kalkınma, sanayileşme ve ekonomi 

coğrafyası alanlarında doktora ve doktora sonrası düzeyde 

araştırmalar ve bu konularda yayın yapmış olmak, 

bağımsız araştırma projesi yürütmüş olmak, lisans ve 

yüksek lisans düzeyinde Kalkınma, İktisat Tarihi ve Politik 

İktisat konularında ders vermiş olmak. 

 

İletişim Fakültesi 

 

 

Halkla İlişkiler 

ve Tanıtım 

 

Doçent 

 
1 

Lisans düzeyinde halkla ilişkilerle ilişkili dersler vermiş 

olmak; lisansüstü düzeyde araştırma yöntemleri ve iletişim 

kuramları dersleri vermiş olmak; kültürlerarası çalışmalar, 

kimlik ve iletişim, küreselleşme ve ulusların tanıtımı 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

 

Biyoinformatik 

ve Genetik 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

1-Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını sentetik organik 

kimya üzerine yapmış olmak. 

2-Yüksek Lisans ve doktora çalışmalarında organik sentez 

kapsaminda polimer kimyası, supramoleküler kimya, kataliz 

ve foto-redoks kimyası, kanser ilaclari gelistirme, molekuler 

elektronikler, ayirma teknolojileri, enerji toplama ve 

depoloma, ve iyonik sıvılar konularında ayrıntılı 

araştırmalar yapmış olmak. 

3-Küçük ve büyük moleküllerin ve polimerlerin sentezi ve 

karakterizasyonu ile numune hazırlama, test ve analiz ile 

enstrümantal ve analitik teknikler konularında deneyimli 

olmak, araştırma ve yayınlar yapmış olmak,  

4-Metal komplekslerinin sentezi, yapıları, fotofiziksel ve 

katalitik özellikleri; rotaksanlar, katenanlar ve bunlarin 

polimerlerinin sentezi ve yapisal ozellikleri; supramolekuler 

mozikler ve bunlarin molekuller arasi ve ici yuk transferleri; 

ve metal-organik yapilar konularında yayınlar yapmış 

olmak. 

5-Bilimsel icatların patent ve yenilik analizlerini ve kullanma 

özgürlüğünü değerlendirme ve patent hazırlanma 

alanlarında deneyim sahibi olmak. 

6-10 yıl ve üzeri araştırma, geliştirme ve öğretim deneyimi 

olmak.  

 


