
YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN 
Üniversitemizin aĢağıda 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 Ģartları 

sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.  

1-Profesör kadrosu daimi statüde olup adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi (e-devlet üzerinde hitap yazılarak 

temin edilebilir), 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 (beĢ) adet flash bellek ile baĢvuru yapacaklardır. Adaylar, 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 (resmi kurumlarca onaylı sureti), varsa hizmet cetveli (e-devlet 

üzerinde hitap 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 üzerinde hitap 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 

AKDAĞMADENĠ 

SAĞLIK Y.O 
Doçent 

İş Sağlığı ve 

Güvenliği 
1 1 

Doçentliğini Fen Bilimleri alanında almış olup, en az C sınıfı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Sertifikasına sahip olmak.  

EĞĠTĠM 

FAKÜLTESĠ 

Doçent Sınıf Eğitimi 1 1 
Doçentliğini Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) alanında almış olup, STEM 

eğitimi konusunda çalışmaları olmak. 

Doçent 
Sosyal Bilgiler 

Eğitimi 
1 1 

Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış olup, 

sosyo-kültürel tarih konusunda çalışmaları olmak.  

FEN EDEBĠYAT 

FAKÜLTESĠ 

Profesör Genel Biyoloji 1 1 
Doçentliğini Biyoloji alanında almış olup, sitogenetik konusunda çalışmaları 

olmak.  

Profesör 
Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi 

1 1 
Doçentliğini Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında 
almış olmak.   

Doçent 
Kurumlar 
Sosyolojisi 

1 1 
Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olup, siyaset ve iktisat sosyolojisi 
konularında çalışmaları olmak.  

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ 

BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

Doçent Finans  1 1 
Doçentliğini Finans alanında almış olup, finansal istikrar ve bankacılık 

konularında çalışmaları olmak. 

Doçent Sağlık Yönetimi 1 1 
Doktorasını Sağlık Yönetimi alanında yapmış olup, doçentliğini Yönetim ve 
Strateji alanında almış, sağlık yönetimi ve sağlık ekonomisi konularında 

çalışmaları olmak.  

ĠLETĠġĠM 

FAKÜLTESĠ 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Medya Çalışmaları  3 1 

Doktorasını Medya Çalışmaları veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında 

yapmış olup,  yeni medya ve siyasal iletişim konularında çalışmaları olmak.  

KENEVĠR 

ARAġTIRMA 

ENSTĠTÜSÜ 

Doçent 
Temel Bilimler ve 

Sağlık 
1 1 

Doktorasını Anorganik Kimya alanında yapmış olup,  doçentliğini Kimya 

alanında almış ve batarya teknolojileri konusunda çalışmaları olmak.    

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Temel Bilimler ve 

Sağlık 
3 1 

Doktorasını Organik Kimya alanında yapmış olup,  biyolojik aktivite 

konusunda çalışmaları olmak.  

MÜHENDĠSLĠK-

MĠMARLIK 

FAKÜLTESĠ 

Doçent Enerji 1 1 
Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olup,  enerji depolama 
konusunda çalışmaları olmak.  

Doçent Şehircilik 1 1 
Doçentliğini Şehir ve Bölge Planlama veya Çevre Mühendisliği alanında 

almış olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Bilgisayar 

Donanımı 
3 1 

Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği 

alanında almış olmak.  

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Restorasyon 3 1 

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, doktorasını mimarlık alanında yapmış 

ve restorasyon konusunda çalışmaları olmak. 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ 

FAKÜLTESĠ 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Ebelik 3 1 

Doktorasını Ebelik veya Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında 

yapmış olmak. 

SORGUN MYO 

Doçent Optisyenlik 1 1 
Doçentliğini Fizik alanında almış olup, optisyenlik konusunda çalışmaları 
olmak. 

Doçent 
Otomotiv 

Teknolojisi 
1 1 

Doçentliğini Makine Mühendisliği veya Fizik alanında almış olup, korozyon 

konusunda çalışmaları olmak.  

TIP FAKÜLTESĠ 

Profesör Genel Cerrahi 1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, Gastroenteroloji Cerrahisi yandal 

uzmanı ve klinik nütrisyon konusunda çalışmaları olmak.   

Profesör Kardiyoloji 1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, koroner akım rezervi konusunda 
çalışmaları olmak. 

Doçent Çocuk Cerrahisi 1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, genitoüriner sistem hastalıkları 

konusunda çalışmaları olmak.  

Doçent Fizyoloji 1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, kannabinoidler konusunda çalışmaları 

olmak. 

Doçent Fizyoloji 1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, mide ülseri konusunda çalışmaları 
olmak. 

Doçent Nöroloji 1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, neuroprotectivite konusunda çalışmaları 

olmak.  

Doçent Tıbbi Biyoloji 1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, metalo kompleksler ve sekonder 

metobilitlerin biyolojik özellikleri konusunda çalışmaları olmak.  

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon 

3 1 
Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, çocuk anestezisi konusunda çalışmaları 
olmak.  

Dr. Öğr. 

Üyesi* 
Göğüs Hastalıkları 3 1 

Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, pulmoner embolide konusunda 

çalışmaları olmak.  

Dr. Öğr. 

Üyesi* 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
3 1 

Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, ortopedik tümörler konusunda 

çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Radyoloji 3 1 
Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, ultrosonografi görüntülemede deep 
learning (derin öğrenme) konusunda çalışmaları olmak. 

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


YERKÖY ADALET 

MYO 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Adalet  3 1 

Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora 

yapmış olup, kamu politikası konusunda çalışmaları olmak.   

YOZGAT MYO Doçent Makine 1 1 
Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olup, üretim teknolojileri 

konusunda çalışmaları olmak.  

ZĠRAAT 

FAKÜLTESĠ 

Doçent 
Bahçe Bitkileri 

Yetiştirme ve Islahı 
1 1 

Doçentliğini Meyve Yetiştirme ve Islahı alanında almış olup, meyvecilikte 

biyoteknoloji konusunda çalışmaları olmak.  

Doçent 
Hayvan Yetiştirme 
ve Islahı 

1 1 
Doçentliğini Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı alanında almış olup, kanatlı 
hayvan yetiştirme konusunda çalışmaları olmak. 

BaĢvuru Adresi:        Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire BaĢkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime Ģahsen veya posta/kargo ile baĢvuru yapılacaktır.               

               Müracaat tarihleri:  19/04/2021-03/05/2021 Pazartesi günü saat 17.00 kadar, 

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

 

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVĠD-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; BaĢvurular ġahsen/Posta ile yapılacağından baĢvuru esnasında evrak 

Kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile baĢvuru yapılmamalıdır. Ġlan Ģartlarına uygun olmayan baĢvurular geçersiz sayılacaktır. 

 

AÇIKLAMALAR :  

1-İlanımız Resmi gazetede 19/04/2021 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-Fotoğraf 1 (bir) adet 

5 -Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır. 
6-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan Puanlama tablosunu doldurarak baĢvuru dosyasına ekleyecektir. 

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

8-Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi için Tıklayınız. 

9-Puanlama tablosu için Tıklayınız. 

10-Öğretim Üyesi Başvuru Formu İçin Tıklayınız. 

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

