
 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bölümlerine Öğretim Üyesi kadrolarına 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. 

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. 

 

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, 

İktisadi, 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 kapsamında polimer kimyası, supramoleküler 

kimya, kataliz ve foto-redoks kimyası, kanser ilaçları 

geliştirme, moleküler elektronikler, ayırma 

teknolojileri, enerji toplama ve depolama, 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 bunların polimerlerinin sentezi ve 

yapısal özellikleri; supramolekuler mozikler ve 

bunların moleküller arası ve içi yük transferleri; ve 

metal-organik yapılar 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. 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversite Adı : KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ  
Fakülte Adı : YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU  
Bölüm Adı : YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ  
Anabilim Dalı : ……………………………..  
Kadro Tipi : Öğretim Görevlisi  
Kadro Sayısı : 7 
Duyuru Başlama Tarihi : 08 Haziran 2020 
Son Başvuru Tarihi : 24 Haziran 2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 26 Haziran 2020 
Giriş Sınav Tarihi : 01-02 Temmuz 2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 08 Temmuz 2020 
Kadro Derecesi : - 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca 
Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünde görevlendirilmek 
üzere 7 öğretim görevlisi alınacaktır. 

Aranan Koşullar: 
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” 
te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak, 

2. İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz / Amerikan Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi, Mütercim 
Tercümanlık ve Çeviri Bilim gibi diğer ilgili alanların birinden lisans derecesine sahip olmak 

3. Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, 
4. En az 3 yıl üniversite düzeyinde ilgili alanda iş deneyimine sahip olmak 
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
Başvuruda İstenen Belgeler: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. 1 adet fotoğraf 
3. Kimlik Belgesi 
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans 

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

5. Lisans Transkript belgesi 
6. ALES belgesi (en az 70 puan) (Başka bir yükseköğrenim kurumunda tam zamanlı 

olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri halinde bu 
koşul aranmayacaktır.) 

7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 
90 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir son 5 yıl 
içinde alınmış belge, 

8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi, 
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
Başvuru Yeri: 
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. 

khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. 
Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 

adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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