
 
 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Danıştay 8. İdare Dairesinin 23.02.2016 tarih 2015/14478 E., 2016/1621 K. Sayılı 

Kararı ve aynı Dairenin 07.03.2016 tarih ve 2015/13005 E., 2016/2179 K. Sayılı Kararı 

uyarınca; 

Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. 

Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. 

GENEL AÇIKLAMALAR 

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür. 

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

5772 sayılı Kanunla değişik 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları 

sağlamış olmaları gerekir. 

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

4. Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez. 

5. 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun 

uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme 

ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların 

Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde 

(http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);  

 Özgeçmiş,  

 Yayın Listesi, 

 (2) iki adet fotoğraf, 

 Nüfus cüzdanı sureti, 

 Doçentlik belgesi, 

 Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. 

(http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form) 

 Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) 

çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. 

 

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının 

tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 

şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

 

http://personel.gazi.edu.tr/


 
 

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi ekinde;  

(http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe), 

 Özgeçmiş,  

 Yayın Listesi 

 (2) iki adet fotoğraf, 

 Nüfus cüzdanı sureti, 

 Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca 

verilen denklik belgesi) (Onaylı) 

 Varsa Yabancı Dil Belgesi 

 Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. 

(http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form) 

 Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. 

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının 

tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

                                         BAŞVURU TARİHLERİ: 

Başlangıç Tarihi : 01.07.2016 

Bitiş Tarihi          : 15.07.2016

http://personel.gazi.edu.tr/
http://personel.gazi.edu.tr/


 
 

  

BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 
Endokrinoloji ve metabolizma uzmanı 
olmak ve Pankreas adacık hücre nakli 
çalışmalarında tecrübe sahibi olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 

Endokrinoloji ve metabolizma uzmanı 
olmak ve Yan dal uzmanlık sonrası en az 
3 yıl Yükseköğretim kurumlarında 
çalışmış olmak. 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 
Endokrinoloji yandal uzmanı olmak ve 
pankreas adacık hücre nakli ve kök 
hücre nakli konularında deneyimli olmak. 

 

 


