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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin 

aşağıda belirtilen Fakültelerinin Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin 1 sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve 

İngilizce), doçentlik belgesini (Doçent kadrosu için) ve doktora belgesini (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru 

tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve 

belgelendirilmesi şarttır.  

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı 

ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:  

• İlgili alanda doktora tezini tamamlamış olmak,  

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,  

• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Doçent kadrosu için:  

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  

• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,  

• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Profesör kadrosu için:  

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  

• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 

• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak. 
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FAKÜLTE BÖLÜM 

UNVAN/ 

KADRO ÖZEL KOŞULLAR 

SON BAŞVURU 

TARİHİ 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Ekonomi Bölümü 2 Profesör 

Profesörlük kadrosu için: 

Ekonomi alanında uzmanlık sahibi olmak ve seçkin uluslararası 

hakemli dergilerde bilimsel yayın yapmış olmak. 

Seçkin yayın tanımı: The Chartered Association of Business 

Schools kriterlerine göre 4 veya 3 sıralamalı dergilerde en az 1 

yayın. 

(1 veya 2 sıralamalı dergiler kabul edilmemektedir). 

Kriterler için aşağıdaki linke bakılabilir: 

https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018/ 

31 Aralık 2018 

İşletme – Muhasebe 

Bölümü 
1 Doçent 

Doçentlik kadrosu için: 

Muhasebe alanında uzmanlık sahibi olmak. 
31 Aralık 2018 

İşletme – Finans 

Bölümü 

2 Profesör 

2 Doçent 

4 Doktor 

Öğretim Üyesi 

Profesörlük ve Doçentlik kadrosu için: 

Finans alanında uzmanlık sahibi olmak ve seçkin uluslararası 

hakemli dergilerde bilimsel yayın yapmış olmak. 

4 veya 4* sıralamalı dergilerde yayın yapma potansiyeli. Bu 

potansiyel uluslararası AACSB veya EQUIS akreditasyonu almış 

üniversitelerden alınan doktora derecesi ile ölçülmektedir. 

Seçkin yayın tanımı: The Chartered Association of Business 

Schools kriterlerine göre 4 veya 3 sıralamalı dergilerde en az 1 

yayın. 

(1 veya 2 sıralamalı dergiler kabul edilmemektedir). 

Kriterler için aşağıdaki linke bakılabilir: 

https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018/ 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: 

Finans veya ekonomi alanında doktora tezini tamamlamış veya 

Eylül 2019’a kadar tamamlayacak olmak ve 

4 veya 4* sıralamalı dergilerde yayın yapma potansiyeli. Bu 

potansiyel uluslararası AACSB veya EQUIS akreditasyonu almış 

üniversitelerden alınan doktora derecesi ile ölçülmektedir. 

31 Aralık 2018 

https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018/
https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018/
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Fen Fakültesi 

Matematik 

Bölümü 

1 Profesör 

1 Doktor 

Öğretim Üyesi 

Profesörlük kadrosu için: 

Kombinatorik alanında uzmanlık sahibi olmak. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: 

Doktorasını Matematik alanında yapmış olmak, doktora sonrası 

araştırma görevlisi olarak çalışmış olmak. 

15 Aralık 2018 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik Bölümü 

1 Doktor 

Öğretim Üyesi 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: 

Doktorasını Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapmış olmak. 

Doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmış olmak. 

15 Aralık 2018 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik 

Fakültesi 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik ve 

Elektronik 

Mühendisliği 

Bölümü 

1 Doktor 

Öğretim Üyesi 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: 

Elektrik Elektronik Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora 

yapmış olmak. 

Telekomunikasyon, ağlar, kontrol sistemleri, haberleşme teorisi, 

stratejik bilgi sıkıştırma, işleme ve iletim, optoelektronik ve entegre 

sistemler konularında uzmanlaşmış olmak. 

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde 

yayın yapmış olmak veya bu potansiyele sahip olmak. 

16 Ocak 2019 

 

 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

 

 

1 Profesör 

1 Doçent 

Profesörlük ve Doçentlik kadrosu için: 

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. 

Bilgisayar Mühendisliğinin temel, yeni veya gelişmekte olan 

alanlarında uzmanlaşmış olmak. 

Alanında ve/veya disiplinler arası yetkinliğini seçkin uluslararası 

dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası 

atıflarla gösterebilmek. 

16 Ocak 2019 
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Mühendislik 

Fakültesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

1 Doktor 

Öğretim Üyesi 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: 

Bilgisayar Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış 

olmak. 

Bilgisayar Mühendisliğinin temel, yeni veya gelişmekte olan 

alanlarında uzmanlaşmış olmak. 

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde 

yayın yapmış olmak veya bu potansiyele sahip olmak. 

16 Ocak 2019 

Makine 

Mühendisliği 

Bölümü 

2 Profesör 

1 Doçent 

1 Doktor 

Öğretim Üyesi 

Profesörlük ve Doçentlik kadrosu için: 

Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. 

Makine Mühendisliğinin temel, yeni veya gelişmekte olan 

alanlarında uzmanlaşmış olmak. 

Alanında ve/veya disiplinler arası yetkinliğini seçkin uluslararası 

dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası 

atıflarla gösterebilmek. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: 

Makine Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış 

olmak. 

Makine Mühendisliğinin temel, yeni veya gelişmekte olan 

alanlarında uzmanlaşmış olmak. 

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde 

yayın yapmış olmak veya bu potansiyele sahip olmak. 

16 Ocak 2019 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Bölümü 

1 Profesör 

1 Doçent 

Profesörlük ve Doçentlik kadrosu için: 

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. 

Endüstri Mühendisliğinin temel, yeni veya gelişmekte olan 

alanlarında uzmanlaşmış olmak. 

Alanında ve/veya disiplinler arası yetkinliğini seçkin uluslararası 

dergilerde yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu uluslararası 

atıflarla gösterebilmek. 

17 Mart 2019 

1 Doktor 

Öğretim Üyesi 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: 

Endüstri Mühendisliği veya benzeri bir alanda doktora yapmış 

olmak. 

Endüstri Mühendisliğinin temel, yeni veya gelişmekte olan 

alanlarında uzmanlaşmış olmak. 

Alanında ve/veya disiplinler arası seçkin uluslararası dergilerde 

yayın yapmış olmak veya bu potansiyele sahip olmak. 

17 Mart 2019 

Hukuk Fakültesi  1 Profesör 

Profesörlük kadrosu için: 

Özel Hukuk alanında doktora tez çalışması yapmış olmak. 

Milletlerarası Özel Hukuk alanında doçent unvanı almış olmak. 

Milletlerarası Özel Hukuk alanında uluslararası nitelikte seçkin 

yayın yapmak ve akademik başarılarını kanıtlayacak olmak. 

Milletlerarası Özel Hukuk alanında uluslararası dergilerde ve 

uluslararası yayın evlerinde makale ve kitap bölümü ile doktora 

tezinden bağımsız 2 monografik eser ve 1 ders kitabı yayınlamak. 

İngilizce ders verme ve yayın yapma yeteneğine sahip olmak. 

15 Aralık 2018 
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