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Yozgat Bozok Üniversitesi 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 

EĞİTİM 
FAKÜLTESİ 

Doçent Matematik Eğitimi 1 1 
Doçentliğini matematik eğitimi alanında almış olup, matematik tarihi 
üzerine çalışmaları olmak. 

Doçent 
Sosyal Bilgiler 

Eğitimi 
1 1 

Doçentliğini eski çağ tarihi alanında almış olup, eski çağda Türk Tarihi 
üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Sınıf Eğitimi 3 1 
Doktorasını sosyal bilgiler eğitimi alanında yapmış olup, kariyer 
geliştirme üzerine çalışmaları olmak. 
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FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 
Doçent 

Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji 
1 1 

Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olup, aile ve toplumsal cinsiyet 

sosyolojisi konularında çalışmaları olmak. 

İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

Profesör Finans 1 1 
Doçentliğini muhasebe alanında almış olup, maliyet muhasebesi ve iç 

kontrol konularında çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

Profesör 
Makine Teorisi ve 

Dinamiği 
1 1 

Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olup, sistem 

dinamiği, otomatik kontrol, mekatronik ve akışkan gücü konularında 

çalışmaları olmak. 

Doçent Enerji 1 1 
Doçentliğini makine  mühendisliği alanında almış olup, içten yanmalı  

motorlar, yakıtlar ve yanma konularında çalışmaları olmak.  

Doçent 
Jeoloji 

Mühendisliği 
1 1 

Doçentliğini yer bilimleri ve mühendisliği alanında almış olup, 

biyojeokimya ve tıbbi jeoloji alanında çalışmaları olmak. 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Doçent 

Doğum ve Kadın 

Hastalıkları 

Hemşireliği 

1 1 
Doçentliğini doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında almış 

olup, gebelik yogası konularında çalışmaları olmak. 

SPOR BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Profesör 
Beden Eğitimi ve 

Spor 
1 1 

Doçentliğini spor bilimleri alanında almış olup, spor biyomekaniği ve 

sporcu beslenmesi üzerine çalışmaları olmak. 

Profesör 

Sporda 

Psikososyal 

Alanlar 

1 1 
Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Beden Eğitimi ve Spor) Bilim Alanında 

almış olup, Sporda Psikososyal konuları üzerine çalışmaları olmak. 

Doçent 

Hareket ve 

Antreman 

Bilimleri 

1 1 
Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olup, fiziksel aktivite ve 

anaerobik performans konuları üzerine çalışmaları olmak. 
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TIP FAKÜLTESİ 

Doçent Anatomi 1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, ikili iskelet boyama metodu ile 

ilgili çalışmaları olmak. 

Doçent 
Histololoji ve 

Embriyoloji 
1 1 

Doçentliğini ilgili alanda almış olup, nörolojik hastalıklar konusunda 

çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi* 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
3 1 

Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, servikal disk hernisi ve lomber 

spinal stenoz konularında çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi* 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
3 1 

Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, Geriartrik ortopedi konusunda 

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: 04/08/2021-19/08/2021 Perşembe günü saat 17.00 kadar, 

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

AÇIKLAMALAR: 

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

başvurular işleme alınmayacaktır. 

2- Adli sicil belgesi 

3- Fotoğraf 1 (bir) adet 

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

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

ekleyecektir. 

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