
Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden

Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 18.03.2021 tarih ve 
2019/3764 E. , 2021/554 K. Sayılı kararı uyarınca;

Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. 
Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular 
https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen 
veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 GENEL AÇIKLAMALAR: 

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. 
2. Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 

sayılı Kanunla değişik 24/e maddesinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları 
gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
4. Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemez.
5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun 

olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 
6. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr 

adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

I) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan 
istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” 
sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, 
doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme 
yüklenmesi gerekmektedir.)

 ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: (Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden 
indirilebilecek ilgili Özgeçmiş de sisteme yüklenebilir.)

 FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet 
fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi 
gerekmektedir.)

 NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.) 
 Y. DİL BELGESİ (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.) 
 DERS DENEYİMİ BELGESİ
 DOÇENTLİK BELGESİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.) 

 HİZMET BELGESİ: (Sadece Üniversitemiz dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda 
çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. 



Üniversitemiz içinden başvuru yapacakların bu belgeyi yüklemelerine gerek yoktur. E-
Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.) 

 AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE 
UYGUNLUK BEYAN FORMU: ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” 
sekmesinde bulunan form), (İlgili sekmeden indirilecek formun, doldurulduktan sonra ıslak 
olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

  AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: 
(Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formunda 
işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge 
veya çıktılardan oluşan kriter dosyasının toplu halde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

 BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: (İlan açıklamasında deneyim şartı 
olan pozisyonlar için deneyim belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi 
ve belgelerden oluşan yayın dosyasının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

BAŞVURU TARİHLERİ: 

Başlangıç Tarihi : 24.05.2021

Bitiş Tarihi          : 07.06.2021



Birim Bölüm Abd/Prg Unvan Derece Adet Açıklama

 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ DOÇENT 1 1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya 
YÖKDİL’den en az 80 (seksen) puan 
veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği 
kabul edilen sınavlardan bu puan 
muadili bir puan almış olmak ve Tıp 
Fakültelerinde İngilizce Tıp 
Programı öğrencilerine en az 3 (üç) 
eğitim-öğretim yılı süresince ders 
vermiş olmak.


