
 

 

TEKNİK UZMAN (LABORATUVAR SORUMLUSU) 

 Üniversitemiz, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvarı 

bünyesinde görev almak üzere aşağıdaki niteliklere sahip Teknik Uzman (Laboratuvar Sorumlusu) aramaktayız. 

 

GENEL NİTELİKLER 

• Üniversitelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik ya da benzeri lisans ve/veya yüksek lisans bölümlerinden 
mezun, 

• Moleküler Biyoloji Laboratuvarları’nda en az 3 yıl deneyimli, 
• Temel moleküler biyoloji ve biyokimya tekniklerine (PCR, klonlama, DNA/RNA izolasyonu, elektrophoresis, 

western blot) hakim, 

• Tercihen sinek genetiği, genetik kroslar ve temel mikroskop kullanımı konusunda bilgili, 

• Tercihen hücre kültürü, aseptic metot ve fare dokusu ile çalışma tecrübesine sahip,  

• İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen, 
• Etkili iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasına yatkın, 
• Detay ve sonuç odaklı, yeni teknikler öğrenmeye istekli, 
• Planlama ve organizasyon becerileri gelişmiş,  
• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış. 

İŞ TANIMI 

• Üniversitemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik I ve II lisans laboratuvar derslerinin sorumlu öğretim üyesi 

gözetiminde yürütülmesi, 

• Laboratuvarda gerçekleşecek deneylerin hazırlanması, öğrencilere gerekli bilgilendirmelerin yapılarak deneylerin 

uygulanması ve  laboratuvar raporlarının hazırlanması, 

• Yerel ve uluslararası laboratuvar güvenlik standartları gözetilerek öğrenci ve çalışanlara ilgili standartlar 

kapsamında gerekli eğitimlerin verilmesi, 

• Laboratuvarın genel düzen ve hijyeninin sağlanması, envanter ihtiyaçlarının belirlenerek satın alma süreçlerinin 

yürütülmesi,  

• Gerek duyulması halinde Fakültedeki diğer laboratuvarlara destek verilmesi.  

 

 

Başvuruda bulunmak isteyen adaylarımızın referans bilgilerinin de yer aldığı özgeçmişlerini aşağıdaki mail adresine 

göndermeleri rica olunur.  

ik.basvuru@khas.edu.tr 

mailto:ik.basvuru@khas.edu.tr


 

 

TECHNICAL SPECIALIST (LABORATORY MANAGER) 

 

 We are looking for a Technical Specialist (Laboratory Manager) with the following qualifications to take part in 

the Molecular Biology and Genetics Laboratory at our university. 

 

QUALIFICATIONS 

• Bachelor’s degree and/or Master of Science degree in Biology/ Molecular Biology or similar area. 
• At least 3+ years of hands on wet-lab experience. 
• Experienced with basic molecular biology and biochemistry methods such as: qPCR, cloning, DNA/RNA isolation, 

western blot. 
• Preferably knowledgeable with fly genetics, genetic crosses and basic microscopy, 
• Preferably experienced with cell culture, aseptic method and mouse tissue, 
• Fluent verbal and written skills in English, 
• A great team player with being result oriented, adaptable, flexible, curious and open to learning/ operating new 

devices. 
• No military obligation for male candidates. 

JOB DESCRIPTION 

• Assisting with the lab portion of the Molecular Biology and Genetics I and II class lab portion in Kadir Has 

University, including setting up the experiments, performing the experiments with the students and training the 

students under the supervision of the course instructor. 

• Responsible for the compliance of the lab with the International Laboratory Safety Requirements and Protocols. 

Responsible for training the lab personel and students for observing the safety protocols.  

• Responsible for general organizational and housekeeping duties for the laboratory, including making inventories, 

ordering supplies, and keeping the lab safe, clean and organized.   

• Performing other lab-related duties as necessary. 

 

Candidates are kindly requested to send their CV, including their reference information, to the e-mail address below. 

ik.basvuru@khas.edu.tr 

 

mailto:ik.basvuru@khas.edu.tr

