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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi 

alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki 
genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşıyan Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili 
Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen veya kargo-posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. 

Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan 
“Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim/anasanat dalını belirten 
dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, yayın listesi, dilekçe (doçent unvanını sözlü sınava girmeden 
alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 nüsha halinde vereceklerdir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim/anasanat dalını belirten dilekçeleri 
ekinde 2 adet fotoğraf, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 
dosya vereceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 
Not: “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’ne; https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme adresinden 

ulaşılabilir. 
 

BİRİM/ ANABİLİM DALI Doçent 
Dr.Öğr. 
Üyesi ÖZEL ŞARTLAR 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 1  Finansal okur yazarlık alanında çalışma yapmış olmak. 
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 1  Öğrenme stil ve stratejileri alanında çalışmalar yapmış olmak. 

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 
1  

Fen öğretmenlerinin eğitimi ve metalik camların moleküler 
dinamik simülasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak. 

MATEMATİK EĞİTİMİ 
 1 

Matematik Eğitimi veya Matematik lisans mezunu olup, bu 
alanların birinde doktora yapmış olmak. 

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ 
 1 

Engelli çalışmaları alanında doktoralı olup, Otizmli çocukların 
ortak becerisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 
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FEN FAKÜLTESİ 

CEBİR VE SAY.TEO. 
 1 

Matematik lisans mezunu olup, Matematik alanında doktora 
yapmış olmak. 

KEŞAN HAKKI YÖRÜK SAĞLIK YO. 

HEMŞİRELİK 
 2 

Hemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik alanında doktora 
yapmış olmak. 

KIRKPINAR SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ 
1  

Eğitsel oyunlar ile motor gelişimi ve yetenek seçimi konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
ODYOLOJİ 1  İşitme fizyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

ACİL TIP 1  

Acil serviste ultrason kullanımı konusunda deneyimli olmak ve 
acil servisten hastane içi kritik hasta Transportuyla ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI  1 
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olup, HIV/AIDS ve Kronik 
Hepatit takip ve tedavisi konusunda deneyimli olmak. 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 1  
Eklem hipermobilitesi, osteoporoz, geriatrik sendromlar ve 
fiziksel aktivite konularında çalışmalar yapmış olmak. 

İÇ HASTALIKLARI 1  
Tıbbi onkoloji doçenti olup, Testis kanserleri konusunda 
moleküler çalışma yapmış olmak. 

ÜROLOJİ 1  
Laparoskopi ve Robotik Cerrahi konusunda tecrübeli ve eğitici 
sertifikasına sahip olmak. 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi 
alınacaktır. Kadroya başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları, Yönetmelik’teki genel ve özel 
koşullar ile ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları gerekmektedir. 

KADROLARA BAŞVURULAR 
Adayların, 29.07.2020 – 12.08.2020 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde 

yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul 
edilmeyecektir. 

İSTENEN BELGELER 
Adaylar dilekçeleri ekine; 
-Lisans diploması, lisans not ortalamasını gösterir transkript, 
-Uzmanlık Belgesi, 
-İlan özel şartında belirtilen çalışma ve deneyime ilişkin belge 
-Özgeçmiş, Kimlik fotokopisi, 
-1 adet fotoğraf ile birlikte var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir. 
(Söz konusu belgelerin fotokopileri ya da çıktıları yeterlidir.) Dilekçe örneğine http://pdb.trakya.edu.tr/pages/formlar#.UbHf4NJM92Y adresi 

Formlar alanından ulaşılabilir. 
SINAV TAKVİMİ 
Ön Değerlendirme : 18.08.2020 tarihinde https://tip.trakya.edu.tr/ internet adresinde duyurulacaktır. 
Giriş Sınavı Tarihi : 21.08.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 24.08.2020 
ÖNEMLİ NOTLAR: 
1- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not 

sistemine dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır. 
2- Sonuçlar https://tip.trakya.edu.tr/ internet adresinde yayınlanacaktır. İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 
3 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların 

atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
 

TIP FAKÜLTESİ UNVAN ALES PUANI VE TÜRÜ ÖZEL ŞARTLAR

GÖĞÜS HASTALIKLARI Öğretim Görevlisi
1 adet (Uygulamalı Birim) MUAF Göğüs Hastalıkları uzmanı olup, Yoğun bakım konusunda 

deneyimli ve eksperimental çalışması olmak.
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