
YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 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 (E-Devlet arama yerine “HİTAP” 
yazılarak temin edilebilir), yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, doçentlik belgesini, 

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 (beĢ) adet flash bellek ile baĢvuru yapacaklardır. Adaylar dilekçesinde Doçentlik unvanını 

aldıktan sonra ilgili bilim alanında özgün yayımlarından birini baĢlıca araĢtırma 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, varsa hizmet cetveli (E-Devlet arama yerine “HİTAP” yazılarak 

temin edilebilir), 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 baĢvuru yapacaklardır. 

 

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını belirtecektir.  Varsa hizmet belgesi (E-Devlet arama yerine “HİTAP” yazılarak 

temin edilebilir), 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 baĢvuru yapacaklardır. 
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.  

 

BĠRĠMĠ UNVANI ABD/PR. DRC. ADET ARANAN NĠTELĠKLER 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Profesör 
Eğitimde Programları ve 

Öğretim 
1 1 

Doçentliğini eğitim programları ve öğretim alanında almış olup, 

öğrenme öğretme süreçleri, öğretmen eğitimi ve aktif öğrenme üzerine 
çalışmaları olmak. 

Profesör Eğitim Yönetimi 1 1 
Doçentliğini eğitim yönetimi alanında almış olup, okul yöneticiliği, okul 

kültürü ve eğitsel liderlik üzerine çalışmaları olmak. 

FEN EDEBĠYAT 

FAKÜLTESĠ 

Profesör Fizikokimya 1 1 

Doçentliğini kimya alanında almış olup, manyetik polimerik reçine, 

hidrojel sentezi, ağır metal ve boyar madde adsorpsiyonu üzerine 
çalışmaları olmak.  

Profesör Genel Fizik 1 1 

Doçentliğini fizik alanında almış olup, Ising modelinin dinamik 

manyetik özellikleri ve kuantum noktaların optik özellikleri üzerine 

çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi Fizikokimya 3 1 
Doktorasını kimya anabilim dalında yapmış olup, raman spektroskopisi, 
polimer kimyası, iletken polimerlerin band yapıları ve hesaplamalı 

kimya üzerine çalışmaları olmak. 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ 

BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Yönetimi 3 1 

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü lisans mezunu olup,  doktorasını 

sağlık yönetimi veya işletme anabilim dalında yapmış, sağlık 
hizmetleri,  sağlık kurumlarında örgüt kültürü ve sağlık okur yazarlığı    

üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Yönetimi 3 1 

Doktorasını sağlık yönetimi veya işletme anabilim dalında yapmış olup, 

cerrahi hastaların sağlık  hizmet kalitesi ve sağlık çalışanlarının 

örgütsel bağlılıkları üzerine çalışmaları olmak.  

Dr. Öğr. Üyesi Uluslararası İlişkiler 3 1 

Doktorasını siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında yapmış olup, 

istihbarat, terörizm, nükleer silahlanma, ulusal ve uluslararası güvenlik 

üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 
Yönetim ve 
Organizasyon 

3 1 
Doktorasını işletme anabilim dalında yapmış olup, örgütsel davranış ve 
örgütlerde dışlanma üzerine çalışmaları olmak. 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ Dr. Öğr. Üyesi Din Bilimleri 3 1 
İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, din eğitimi alanında doktora 
yapmış ve okul öncesi dönemde din eğitimi üzerine çalışmaları olmak. 

ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Dr. Öğr. Üyesi Reklamcılık 3 1 
Doktorasını reklamcılık veya halkla ilişkiler alanında yapmış olup, 

reklam ve siyasal iletişim üzerine çalışmaları olmak. 

KENEVĠR 

ARAġTIRMALARI 

ENSTĠTÜSÜ 

Doçent Tarım ve Gıda 1 1 
Doçentliğini tarla bitkileri yetiştirme ıslahı alanında almış olup, tıbbi 
aromatik bitkiler üzerine yayınlar yapmış ve kenevirle ilgili projeleri 

olmak. 

MÜHENDĠSLĠK 

MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

Doçent Hidrolik 1 1 

Lisans, lisansüstü eğitimini ve doçentliğini inşaat mühendisliği alanında 

almış olup, yapay zekanın hidroloji alanında uygulamaları üzerine 
çalışmaları olmak.  

Dr. Öğr. Üyesi Bölge Planlama 3 1 

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini şehir ve bölge planlama veya harita 

mühendisliği anabilim dalında yapmış olup, üç boyutlu modelleme ve 

arazi yönetimi üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 
Konstrüksiyon ve 

İmalat 
3 1 

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini makine mühendisliği alanında yapmış 

olup, amorf polimerlerin mekanik karakterizasyonu ve nümerik 

modellenmesi üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi Mimarlık Tarihi 3 1 

Mimarlık bölümü lisans mezunu olup, yüksek lisans ve doktorasını 

mimarlık anabilim dalı mimarlık tarihi alanında yapmış ve kırsal 
yerleşim morfolojisi üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi Şehircilik 3 1 

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini şehir ve bölge planlama anabilim 

dalında yapmış olup, kentsel dönüşüm ve kültür ekonomisi üzerine 

çalışmaları olmak. 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ 

FAKÜLTESĠ 
Dr. Öğr. Üyesi 

Halk Sağlığı 
Hemşireliği 

3 1 
Yüksek lisansını toplum sağlığı hemşireliği, doktorasını hemşirelik 
alanında yapmış olup, halk sağlığı hemşireliği, engelli bireyler ve yaşlı 

sağlığı üzerine çalışmaları olmak. 

SORGUN MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
Dr. Öğr. Üyesi 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 
3 1 

Doktorasını işletme anabilim dalında yapmış olup, yarı zamanlı 
girişimcilik, kurumsal kaynak planlaması, örgütsel gurur, örgütsel 

imrenme üzerine çalışmaları olmak. 

SPOR BĠLĠMLERĠ 

FAKÜLTESĠ 
Dr. Öğr. Üyesi Beden Eğitimi ve Spor 3 1 

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü lisans mezunu olup, 

doktorasını beden eğitimi ve spor anabilim dalında yapmış ve sporcu 
besin takviyeleri üzerine çalışmaları olmak. 

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


Dr. Öğr. Üyesi Spor Yönetimi 3 1 

Spor yöneticiliği bölümü lisans mezunu olup, doktorasını spor 

yöneticiliği anabilim dalında yapmış ve toplumsal cinsiyet alanı üzerine 
çalışmaları olmak. 

TIP FAKÜLTESĠ 

Doçent Göz Hastalıkları 1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, sistemik hastalıklarda retinanın 
vasküler yapısının incelenmesi üzerine çalışması olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi* Aile Hekimliği 3 1 
Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, obezite-bilişsel fonksiyon ilişkisi 

üzerine çalışması olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi* 
Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
3 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi* 
Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji 

3 1 
Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, tularemi, HIV ve hantavirüs 

enfeksiyonu üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi* 
Histoloji ve 

Embriyoloji 
3 1 

Uzmanlığını veya doktorasını histoloji ve embriyoloji anabilim dalında 

(Tıp) yapmış olup, deneysel sepsis modeli üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi* 
Histoloji ve 

Embriyoloji 
3 1 

Uzmanlığını veya doktorasını histoloji ve embriyoloji anabilim dalında 

(Tıp) yapmış olup, üremeye yardımcı tedavi (üyte) laboratuvar 

uygulamaları eğitim sertifikası ile yüksek çözünürlüklü mikroskop 
kullanım tecrübesine sahip ve yüksek çözünürlüklü mikroskop 

kullanımı üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi* Kardiyoloji 3 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi* 
Ortopedi ve 
Travmatoloji 

3 1 
Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, artroskopi üzerine çalışması 
olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi* Radyoloji 3 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi* Tıbbi Patoloji 3 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak. 

TURĠZM FAKÜLTESĠ   

Dr. Öğr. Üyesi 
Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları 
3 1 

Turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümü lisans mezunu olup, yüksek 

lisans ve doktorasını gastronomi ve mutfak sanatları anabilim dalında 

yapmış, yöresel gıdalar, yiyecek içecek deneyimleri ve gastronomi 
turizmi konularında yayınları olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 
Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları 

3 1 

Gıda mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, yüksek lisans ve 

doktorasını gıda mühendisliği tahıl teknolojisi alanında yapmış, 

glutensiz ve dondurulmuş gıdalar üzerine yayınları olmak. 

YERKÖY ADALET 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Dr. Öğr. Üyesi Sosyal Güvenlik 3 1 
Lisans ve lisansüstü eğitimini iktisat alanında yapmış olup, sosyal 

hizmet politikaları ve kalkınma iktisadı üzerine çalışmaları olmak. 

YOZGAT MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Dr. Öğr. Üyesi 
Bankacılık ve 

Sigortacılık 
3 1 

Doktorasını işletme anabilim dalında yapmış olup, hizmet pazarlaması, 

pazar yönelimi ve marka üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi Elektronik Teknolojisi 3 1 
Lisansüstü eğitimini elektrik-elektronik mühendisliği alanında yapmış 
olup, sayısal filtre tasarımı ve optimizasyon üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi Otomotiv Teknolojisi 3 1 
Makine mühendisliği alanında doktora yapmış olup, optimizasyon, 

yakıtlar ve yanma üzerine çalışmaları olmak. 

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 

Doçent 
Bahçe Bitkileri 

Yetiştirme ve Islahı 
1 1 

Doçentliğini ilgili alanda almış olup, meyvecilikte stres fizyolojisi ve 

histolojisinde uluslararası yayınları olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 
Bahçe Bitkileri 

Yetiştirme ve Islahı 
3 1 

Doktorasını bahçe bitkileri veya biyoteknoloji anabilim dalında yapmış 

olup, meyvecilik üzerine uluslararası yayınları olmak.  

         Müracaat tarihleri: 28/10/2022-11/11/2022 Cuma günü saat 17.00 kadar.  

      *3 (üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. 

                                 

 

AÇIKLAMALAR :  

1-İlanımız Resmi gazetede 28/10/2022 tarihinde yayımlanmıştır. 
2-Başvurular şahsen yapılacaktır. 

3-Adli sicil belgesi 

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

6-Özgeçmiş ve yayın listesi, (yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.) 

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

8-Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi için Tıklayınız. 

9-Puanlama tablosu için Tıklayınız. 

10-Öğretim Üyesi Başvuru Formu İçin Tıklayınız. 

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

 

 

https://bozok.edu.tr/Dosya/d5bee946-6.pdf
https://bozok.edu.tr/Dosya/260a12fd-6.docx
https://bozok.edu.tr/Dosya/a79ed1e3-a.docx

