
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim 

Üyesi alınacaktır.  

1-Profesör kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca 
onaylanmış veya e-devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişlerini, bilimsel yayımlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile 

bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik 

veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan belgelerini 1 (bir) takım dosya ve 5 (beş) adet 

flash bellek ile başvuru yapacaklardır. Adaylar dilekçesinde Doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında özgün yayımlarından birini başlıca 

araştırma eseri olarak belirteceklerdir. 

 

2-Doçent Kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecektir. Fotoğraflı özgeçmiş, yayın listesi, resmi kurumlarca 

onaylanmış veya e-devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, doçentlik belgesini (resmi kurumlarca onaylı sureti), varsa hizmet cetveli,  bilimsel 

yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflarını, bunlara ilişkin dokümanlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten 
doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan belgelerini 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) 

adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır. 

 

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını belirtecektir.  Varsa hizmet belgesi, yayın listesi,  resmi kurumlarca 

onaylanmış veya e-devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 1 (bir) takım dosya 

ve 3 (üç) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır. 
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.  

BİRİMİ UNVANI ABD/PR. DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Diş Hastalıkları ve 

Tedavisi 
3 1 Uzmanlığını Diş Hastalıkları Tedavisi Anabilim Dalında yapmış olmak. 

EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

Doçent Eğitim Yönetimi 1 1 Doçentliğini eğitim bilimleri (eğitim yönetimi) alanında almış olmak. 

Doçent Fen Bilgisi Eğitimi 1 1 
Doçentliğini temel eğitim (fen bilgisi eğitimi) alanında almış olup, bilim 

kampları üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Eğitim Yönetimi 3 1 
Doktorasını eğitim yönetimi alanında yapmış olup, dönüşümcü liderlik ve 
denetim üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Fen Bilgisi Eğitimi 3 1 

Doktorasını biyoloji eğitimi alanında yapmış olup, ders kitaplarının 

incelenmesi üzerine çalışmaları olmak. 

FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
Doçent 

Uygulamalı  

Sosyoloji 
1 1 

Doçentliğini sosyoloji alanında almış olup, müzik ve çevre sosyolojisi  

üzerine çalışmaları olmak. 

HUKUK FAKÜLTESİ Doçent 
Ceza ve Ceza 
Muhakemesi 

Hukuku 

1 1 
Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup,  doçentliğini ceza ve ceza muhakemesi 

hukuku alanında almış olmak.   

İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

Doçent 
Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama 
1 1 

Doçentliğini pazarlama alanında almış olup, tüketici davranışları ve marka 

üzerine çalışmaları olmak. 

Doçent Uluslararası İlişkiler 1 1 
Doçentliğini uluslararası ilişkiler  alanında almış olup, etnisite, milliyetçilik 
ve kimlik siyaseti üzerine çalışmaları olmak.  

İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

Doçent Halkla İlişkiler 1 1 
Doçentliğini iletişim çalışmaları alanında almış olup, sosyal sorumluluk ve 

siyasal iletişim üzerine çalışmaları olmak. 

Doçent Sinema 1 1 
Doçentliğini iletişim çalışmaları alanında almış olup, Türk sineması ve 
fotoğrafçılık üzerine çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

Doçent Jeoloji Mühendisliği 1 1 
Doçentliğini yerbilimleri ve mühendisliği alanında almış olup, nadir toprak 

element jeokimyası ve organik jeokimya üzerine çalışmaları olmak. 

Doçent 
Konstrüksiyon ve 

İmalat 
1 1 

Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olup,  plastik deformasyon 

mekanizmaları ve sürtünme karıştırma kaynağı üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Bilgisayar 

Donanımı 
3 1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği alanlarından birinden 
lisans mezunu olup, doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği alanlarının birinde yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Bilgisayar Yazılım 3 1 

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarının 

birinde yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Doçent 
Doğum ve Kadın 
Hastalıkları 

Hemşireliği 

1 1 
Doçentliğini doğum ve kadın sağlığı hastalıkları hemşireliği alanında almış 

olmak.  

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Ebelik 3 1 

Doktorasını ebelik, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği veya halk sağlığı 

hemşireliği alanlarının birinde yapmış olmak.  

Dr. Öğr. 
Üyesi 

İç Hastalıkları 
Hemşireliği 

3 1 
Doktorasını hemşirelik alanında yapmış olup, iç hastalıkları hemşireliği 
alanında çalışmaları olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Doçent 
Kadın Hastalıkları 
ve Doğum 

1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, Üremeye Yardımcı Tedavi Klinik 
Uygulamaları Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. 

Doçent 
Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
1 1 

Doçentliğini ilgili alanda almış olup, kannabionitlerin kadın genital sistemleri 

üzerine etkileri konusunda çalışması olmak. 

Doçent Üroloji 1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, infertilite ve endoüroloji alanlarında 
çalışmaları ile European Board of Urology (EBU) sertifikasına sahip olmak. 

Doçent Kardiyoloji 1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, adipokinlerin kardiyovasküler 

hastalıklar üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi* 
Genel Cerrahisi 3 1 

Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, gastroenteroloji cerrahisi yandal 

uzmanlığına ve karaciğer nakil sertifikasına sahip olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi* 

Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları 
3 1 

Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, baş-boyun kanserleri üzerine çalışmaları 

olmak.  

Dr. Öğr. 

Üyesi* 
Anatomi 3 1 

Yüksek lisans ve doktorasını ilgili alanda yapmış olup,   deneysel epilepsi 

modeli üzerine çalışması olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Biyofizik 3 1 
Yüksek lisans ve doktorasını ilgili alanda yapmış olup,  subaraknoid kanama 
modeli üzerine çalışması olmak. 

Dr. Öğr. Tıbbi Biyoloji 3 1 Doktorasını ilgili alanda yapmış olup, erkek infertilitesi üzerine çalışması 

http://www.bozok.edu.tr/


Üyesi* olmak.   

VETERİNER 

FAKÜLTESİ  

Doçent 
Veterinerlik 

Anatomi  
1 1 

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, doçentliğini veterinerlik anatomi 

alanında almış olmak.  

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Veterinerlik Cerrahi  3 1 
Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, doktorasını veterinerlik cerrahi 
alanında yapmış olmak.  

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Veterinerlik Viroloji   3 1 

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olup, doktorasını veterinerlik viroloji 

alanında yapmış olmak. 

ZİRAAT 

FAKÜLTESİ 
Profesör Toprak 1 1 

Doçentliğini ilgili alanda yapmış olup, toprak ve su koruma üzerine 

çalışmaları olmak. 

Başvuru Adresi:     Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime şahsen veya posta/kargo ile başvuru yapılacaktır.               

               Müracaat tarihleri: 18/10/2021-01/11/2021 Pazartesi günü saat 17.00 kadar, 

                                *6 (altı) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.    

 

 

AÇIKLAMALAR :  

1-İlanımız Resmi gazetede 18/10/2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

2-Başvurular şahsen veya posta/kargo ile yapılacak olup, posta/kargo ile yapılacak başvurularda Üniversitemize son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular işleme 

alınmayacaktır. 
3-Adli sicil belgesi 

4-Arşiv Araştırma Formu için Tıklayınız. 

5-Fotoğraf 1 (bir) adet 
6-Hizmet Belgesi (E-Devlet arama yerine “HİTAP” yazılarak temin edilebilir) 

7-Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır. 

8-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan Puanlama tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir. 

9-Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi için Tıklayınız. 

10-Puanlama tablosu için Tıklayınız. 

11-Öğretim Üyesi Başvuru Formu İçin Tıklayınız. 

12-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir. 

 

 
 

 

http://bozok.edu.tr/upload/dosya/6pja.docx
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/8a2d.pdf
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/jc7m.xlsx
http://bozok.edu.tr/upload/dosya/ge9w.docx

