
Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İlan Tarihi                  : 01.04.2016 

Son Başvuru Tarihi    : 15.04.2016 

Üniversitemizin ilgili biriminde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek 

adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent Kadroları İçin Gerekli Belgeler 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, 2 adet 

fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), resmi kurumlarca 

onaylanmış diplomalar (Lisans, Yüksek lisans, Doktora, yurtdışından alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış 

olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile 

ilgili birime müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Notlar 

1 -Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate 

alınmayacaktır. 

2-Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat daha sonra 

www.tunceli.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 

Başvuru Adresi ve iletişim 

Tunceli Üniversitesi 

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ 
            Tel: 0428 213 1794  

 

 

Birimi/Bölümü Anabilim dalı Unvanı Adet Derece İlan şartı 

Gıda mühendisliği 
bölümü 
 

Gıda bilimleri 
anabilim dalı 
 

Yardımcı 
Doçent 

1 1 Pastırmadan 
enterokokların izolasyonu, 
identifikasyonu ve 
karakterizasyonu 
konusunda doktora 
yapmış olmak 

Biyomühendislik 
bölümü 
 

Biyomühendislik 
anabilim dalı 
 

Yardımcı 
Doçent 

1 3 Bazı insektisitlerin 
subletal ve toksik etkileri 
ile ilgili doktora yapmış 
olmak. 

Biyomühendislik 
bölümü 
 

Biyomühendislik 
anabilim dalı 
 

Yardımcı 
Doçent 

1 3 Epifitik bryofit flora ve 
vejetasyonu ile ilgili 
çalışma yapmış olmak. 

Çevre mühendisliği 
bölümü 
 

Çevre bilimleri 
anabilim dalı 
 

Yardımcı 
Doçent 

1 3 Çevre Mühendisliği 
alanında doktora yapmış 
olup, ağır metallerin 
kimyasal ve bitkisel 
giderimi konusunda 
çalışma yapmış olmak. 
 

Çevre mühendisliği 
bölümü 
 

Çevre teknolojisi 
anabilim dalı 
 

Yardımcı 
Doçent 

1 3 Çevre Mühendisliği 
alanında doktora yapmış 
olup, bazı herbisitlerin 
doğal şartlarda izlenmesi 
ve biyoremediyasyon 
yöntemiyle gideriminin 
araştırılması konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 
 



Gıda mühendisliği 
bölümü 
 

Gıda bilimleri 
anabilim dalı 
 

Yardımcı 
Doçent 

1 3 Bazı meyvelerin 
antioksidan kapasiteleri 
ve oksidatif stres üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 
 

P.M.Y.O. / Otel,lokanta 
ve ikram hizmetleri 
bölümü 
 

Turizm ve otel 
işletmeciliği pr. 
 

Yardımcı 
Doçent 

1 3 Algı yönetimi ile 
destinasyon merkezleri 
rekabetçiliği arasındaki 
ilişkileri ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak. 
 

T.M.Y.O. / Çocuk 
bakımı ve gençlik 
hizmetleri bölümü 
 

Çocuk gelişimi 
 

Yardımcı 
Doçent 

1 3 İletişim, çocuk ve medya 
söylemleri konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 
 

T.M.Y.O. / Çocuk 
bakımı ve gençlik 
hizmetleri bölümü 
 

Çocuk gelişimi 
 

Yardımcı 
Doçent 

1 3 Türk sinemasının kültürel 
tarihi ve sinemadaki 
çocuk temsilleri alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 
 

Kimya mühendisliği 
bölümü 
 

Kimyasal 
teknolojiler abd 
 

Yardımcı 
Doçent 

1 3 Pestisitlerin saptanması 
için elektro kimyasal 
sensörlerin geliştirilmesi 
konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 
 

Felsefe bölümü 
 

Felsefe tarihi 
anabilim dalı 
 

Yardımcı 
Doçent 

1 3 Platon'un felsefesinde 
ruhun doğası ve işleri ile 
ilgili doktora yapmış 
olmak. 
 

Çemişgezek M.Y.O. 
 

Bilgisayar 
teknolojileri 
bölümü 
 

Yardımcı 
Doçent 

1 4 Güvenli internet kullanımı 
konusunda doktora 
yapmış olmak. 
 

Tarih bölümü 
 

Türkiye 
cumhuriyeti 
tarihi abd 
 

Yardımcı 
Doçent 

1 5 Türkiye Cumhuriyeti tarihi 
alanında doktora yapmış 
olup, Osmanlı Devletinde 
silah sanayi konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 
 

İktisat bölümü 
 

İktisat teorisi 
anabilim dalı 
 

Yardımcı 
Doçent 

1 5 İktisat alanında doktora 
yapmış olup, gösteriş 
amaçlı tüketim ve 
sembolik tüketim 
konusunda çalışma 
yapmış olmak. 
 

Pertek Sakine Genç 
M.Y.O. 
 

Veterinerlik 
bölümü 
 

Yardımcı 
Doçent 

1 5 Arsenik zehirlenmesi ile 
ilgili çalışma yapmış 
olmak. 
 

 

 


