
 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği uyarınca Üniversitemiz Tıp Fakültesine Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru 
süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. “Trakya Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin 4. ve 5. maddesinde belirtilen koşullar ile 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen özel şartları 
taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine 
ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, uzmanlık ve yandal uzmanlık belgesi, Yabancı dil sonuç belgesi, 
özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı’na şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

BİRİM/  
ANABİLİM DALI 

Dr. Öğr. Üyesi ÖZEL ŞARTLAR 

TIP FAKÜLTESİ 
GÖĞÜS HASTALIKLARI 

1 
Göğüs Hastalıkları uzmanı ve Yoğun Bakım yandal uzmanı 
olmak. 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B 

fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 
suretiyle 1 adet Mühendis alınacak olup, ücreti döner sermaye bütçesinden ödenecektir. 

UNVANI ADEDİ BAŞVURU ŞARTLARI 

Mühendis 1 

1 - Çevre Mühendisliği Lisans mezunu olmak. 
2 - En az C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık belgesine sahip olmak. 
3 - Belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 yıl çalışma 
tecrübesine sahip olmak. 
4 - Merkezi yabancı dil sınavlarından (İngilizce) en az 80 puan almış olmak. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANANILAN KOŞULLAR 
1 - TC. vatandaşı olup, 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 
2 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
3 - Başvuru şartlarını taşıyor olmak. 
4 - Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet 

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde (belirlenen istisnalar hariç) sözleşmesini 
tek taraflı feshetmemiş olmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER 
Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; 
1 - Kimlik Belgesi fotokopisi, 
2 - Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi, 
3 - İş Güvenliği uzmanlık belgesi ile tecrübeye ilişkin belge fotokopileri, 
4 - 2018 KPSSP3 puanını gösteren belge 
5 - Yabancı Dil (İngilizce) puanı gösteren belge. 
6 - 1 adet fotoğraf ile birlikte başvuru şartlarını sağlayan adayların, Trakya Üniversitesi 

Rektörlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu 
doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) 

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra 1 adet asıl ve yedek aday belirlenecek olup, 
isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan 
edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
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