
 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. 

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 
Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 
ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları 
gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 
tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 
nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat 
başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından 
değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini 
sağlamış olmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli 
doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 nüsha 
halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat 
başvurmaları gerekmektedir. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı Adet Aranan Şartlar 

İç Hastalıkları Profesör 1 
- İlerleyici böbrek hasarının moleküler mekanizmaları ve 
metalloproteinazlarla ilgili klinik ve laboratuvar çalışması 
yapmış olmak. 

Radyasyon 
Onkolojisi 

Profesör 1 - Nöroonkoloji konusunda çalışmalar ve yayın yapmış olmak. 

Üroloji Doçent 1 
- Robotik Cerrahi, Füzyon prostat biyopsisi, Endoüroloji, 
Üriner Taş Hastalığının endoskopik tedavileri alanlarında 
sertifikasyon, klinik deneyim ve bilimsel yayınları olmak. 

Göğüs Hastalıkları Doçent 1 
- Göğüs Hastalıklarında Biyomarkerlerle ilgili biyokimyasal 
çalışmalar yapmış olmak 

Tıbbi Genetik Doçent 1 
- Tıbbi genetik uzmanı olmak, 
- European Board of Medical Genetics'e kayıtlı clinical 
laboratory genetics board sertifikasına sahip olmak 

Genel Cerrahi Doçent 1 - Gastrointestinal sistem cerrahisi alanında deneyimli olmak. 



 

İç Hastalıkları Doçent 1 
- Endokrinoloji uzmanı olmak, hipofiz hastalıkları ve 
akromegalik hastalarda kanser sıklığı, hayat kalitesi ve 
seksüel disfonksiyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

Kadın Hastalıkları 
ve Doğum 

Doçent 1 
- Tüp bebek alanında çalışıyor olmak. 
- Endometriozis ve retinoid metabolizması alanında çalışma 
yapmış olmak 

Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Doçent 1 
- Diz ve kalça artroplasti ile artroskopik cerrahi alanlarında 
deneyimli olmak. 

Kadın Hastalıkları 
ve Doğum 

Doçent 1 - Tüp bebek ünite sorumlusu olarak deneyim sahibi olmak. 

Kadın Hastalıkları 
ve Doğum 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
- Minimal invaziv jinekolojik onkolojik cerrahi konusunda 
deneyim ve klinik çalışma sahibi olmak. 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
- Yenidoğan yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. 
- Yenidoğan sepsisinde ve prematüre bebeklerde PDA ile 
ilgili çalışma yapmış olmak. 

 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 
Doçent 1 - Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak. 
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