
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.  

İlanla ilgili tüm bilgiler ile istenen belgelere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
İLAN 
NO BİRİMİ BÖLÜM ABD/PR. UNVAN DRC. ADET ALES ALES PUAN 

TÜRÜ YDS İLAN ÖZEL ŞARTI 

0001 
Çekerek Fuat Oktay 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu  

Sağlık Bakım 
Hizmetleri  Evde Hasta Bakımı  Öğretim 

Görevlisi  5 1 70 SAYISAL - Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, Hemşirelik 
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

0002 
Çekerek Fuat Oktay 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu  

Sağlık Bakım 
Hizmetleri  Evde Hasta Bakımı  Öğretim 

Görevlisi  5 1 70 SAYISAL - 

Beslenme ve Diyetetik veya Gıda Mühendisliği 
Bölümü lisans mezunu olup, bu alanların birinde 
tezli yüksek lisans yapmış ve bilimsel çalışmaları 
olmak, yüksek lisans mezuniyeti sonrası 
belgelendirmek kaydıyla eğitim-öğretim 
kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.  

0003 Yozgat Meslek 
Yüksekokulu  

Muhasebe ve 
Vergi  

Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları  

Öğretim 
Görevlisi 5 1 70 EŞİT 

AĞIRLIK - 

İşletme Bölümü lisans mezunu olup, İşletme 
Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış ve 
muhasebe alanında bilimsel çalışması ile 
belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 (beş) yıl 
tecrübesi olmak.  

0004 Ziraat Fakültesi  Zootekni  Hayvan Besleme  
Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim)  

5 1 70 SAYISAL 50 

Zootekni Bölümü lisans mezunu olup, tezli yüksek 
lisans ve doktorasını Zootekni Anabilim Dalı kanatlı 
hayvan yetiştirme alanında yapmış ve 
belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim 
kurumlarında en az 5 (beş) yıl akademik tecrübesi 
ile kanatlı hayvan yetiştirme alanında bilimsel 
çalışmaları olmak.  

0005 Sorgun Meslek 
Yüksekokulu  

Muhasebe ve 
Vergi  

Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları  

Öğretim 
Görevlisi 5 1 70 

SAYISAL, 
EŞİT 

AĞIRLIK 
- 

İktisat, İşletme, İstatistik veya Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölümlerinin birinden lisans mezunu 
olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış 
ve lisans mezuniyetinden sonra alanında en az 2 
(iki) yıl tecrübesi olmak. 

0006 Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu  

Eczane 
Hizmetleri  Eczane Hizmetleri Öğretim 

Görevlisi 5 1 70 SAYISAL - Eczacılık Fakültesi mezunu olup, alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 
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 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 
Başvuru Başlama Tarihi 30/12/2021 
Son Başvuru Tarihi 13/01/2022 
Ön Değerlendirme Tarihi 18/01/2022 
Sınav Giriş Tarihi 21/01/2022 
Sonuç Açıklama Tarihi 26/01/2022 

Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta  
BAŞVURU ADRESLERİ: 
- İlanlar için ilgili birimlere başvuru yapılacak olup, ayrıntılı iletişim bilgileri ile başvuru adresleri söz konusu birimlerin web sitelerinde yer 

almaktadır. 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
1-Matbu başvuru dilekçesi http://bozok.edu.tr/documents/ogretim%20elemani%20Basvuru%20Dilekcesi.doc internet adresinden alınarak eksiksiz 

olarak doldurulup imzalanacaktır. İmzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. 
2-Lisans diploma ve transkript belge fotokopileri, 
3-Tezli yüksek lisans diploma ve transkript belge fotokopileri (istenen ilanlar için) 
4-Tezli yüksek lisans öğrenci belgesi ve transkript belge fotokopileri (istenen ilanlar için) 
5-Doktora mezuniyet belge fotokopisi (istenen ilanlar için) 
6-Doktora öğrenci belgesi ve transkript belge fotokopileri (istenen ilanlar için) 
7-ALES belgesi, 
8-Yabancı Dil Belgesi *(Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan 

puan.) (istenen ilanlar için) 
9-Özgeçmiş, 
10-Başvuru yapılan ilanın, ilan özel şart kısmında belirtilen çalışma ve tecrübelere dair belgeler. (istenen ilanlar için) 
Önemli Not: 
1- Her aday bir kadroya başvuru yapabilir. (birden fazla kadroya başvurduğu sonradan tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.) 
2- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir. 
3- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
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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-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. 

2-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 DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 
HUKUK 

FAKÜLTESİ Doçent Hukuk Tarihi 1 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup, Doçentliğini Hukuk Tarihi alanında almış ve belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında 
en az 5 (beş) yıl akademik tecrübeye sahip olmak. 

KENEVİR 
ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Temel Bilimler 
ve Sağlık 3 1 Kimya Bölümü lisans mezunu olup, organik kimya alanında doktora yapmış, doğal ürünler ve supramoleküler kimya konularında 

çalışmaları olmak. 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 
Üyesi Ebelik 3 1 Doktorasını Ebelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği ve 

Anatomi (tıp) alanlarının birinde yapmış olup, yükseköğretim kurumlarında Ebelik alanında ders verme tecrübesine sahip olmak. 

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

Müracaat tarihleri: 30/12/2021-13/01/2022 Perşembe günü saat 17.00 kadar, 
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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