
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-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 baĢvuru 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 baĢvuru yapacaklardır. 
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.  

BĠRĠMĠ UNVANI ABD DRC. ADET ARANAN NĠTELĠKLER 

HUKUK 

FAKÜLTESĠ 
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. 

KENEVĠR 

ARAġTIRMA 

ENSTĠTÜSÜ 

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 

BĠLĠMLERĠ 

FAKÜLTESĠ 

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.  

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

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

                                 

 

AÇIKLAMALAR :  

1-İlanımız Resmi gazetede 30/12/2021 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 baĢvuru 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://www.bozok.edu.tr/
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

