
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI  

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır. 

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek veya Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 

1- Dilekçe (www.dicle.edu.tr/tr/universitemiz/koordinatorlukler/dukgek  adresindeki Kalite Dokümanları/ Formlar/Öğretim Elemanı Başvuru Formu)  

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)   

3-Özgeçmiş      

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge 
5-Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri ( E-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde 
kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır .)  

 

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir onaylı belge 
7-Transkript (Lisans/Yüksek Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul 
edilecektir. )  

 

8-ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı) 

9-2 Adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

10-Yabancı Dil Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı) 

11-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için) 

12-Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)   

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: 
1- Dilekçe (Adaylar başvuru dilekçelerinde; başvurulan kadronun birimini, bölümünü, anabilim dalı/programını, unvanını, derecesini ve kendilerine ait 
iletişim bilgilerini açıkça belirteceklerdir.) 

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)   

3-Özgeçmiş    

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge 
5-Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri( E-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde 
kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır .)  

 

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir onaylı belge 

7-Transkript (Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir. )   

8-ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı) 

http://www.dicle.edu.tr/tr/universitemiz/koordinatorlukler/dukgek


9-2 Adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

10-Yabancı Dil Belgesi (Kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)   

11-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için)  

12-Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)   

NOTLAR:       

1-Başvurular şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır. 
2-Başvuru süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular kabul edilmeyecek ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden 
Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 

3-Başvuruda istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir. 
4-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları, girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları 
yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgili, hak talep edemeyecektir. 

5-Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler. 
6-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. Maddesi uyarınca, 2547 sayılı Kanun'un 50-(d) maddesine göre yapılacaktır. 
7- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular 
tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
8- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir. 
 

SINAV TAKVİMİ 

İLAN (BAŞVURU)TARİHİ : 31.12.2020    

SON BAŞVURU TARİHİ : 14.01.2021    

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 20.01.2021    

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 26.01.2021    

SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 29.01.2021    

SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET SİTESİ : www.dicle.edu.tr olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.    
 

 

 

 

 

http://www.dicle.edu.tr/
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Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu  
Mimarlık ve Şehir Planlama Harita ve Kadastro 

Öğretim Görevlisi(1) 

(Ders Verecek) 
1 4 

SAY  

70 
  

Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu  
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik İş Sağlığı ve Güvenliği  

Öğretim Görevlisi(2) 

(Ders Verecek) 
1 4 

SAY  

70 
  

Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek 

Yüksekokulu  

Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya 

Yapımcılığı 

Basım ve Yayım 

Teknolojileri 

Öğretim Görevlisi(3) 

(Ders Verecek) 
1 4 

SÖZ 

70 
  

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagati 
Öğretim Görevlisi(4) 

(Ders Verecek) 
1 4 

SÖZ 

70 
80 

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri 
Kur'an-ı Kerim Okuma 

ve Kıraat İlmi 

Öğretim Görevlisi(5) 

(Ders Verecek) 
1 4 

SÖZ 

70 
50 

Rektörlük  Yabancı Dil   
Öğretim Görevlisi(6) 

(Ders Verecek) 
1 3 

EA 

70 
80 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi 
Araştırma 

Görevlisi(7) 1 6 
SÖZ-EA 

70 
50 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 
Araştırma 

Görevlisi(8) 
1 6 

SÖZ-EA 

70 
50 

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku 
Araştırma 

Görevlisi(9) 
1 6 

SÖZ 

70 
50 

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Coğrafya Eğitimi 
Araştırma 

Görevlisi(10) 
1 6 

SÖZ 

70 
50 

 

 



 

 

 

 

AÇIKLAMALAR 

 

1. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği lisans mezunu olup aynı alanda yüksek lisans yapmış olmak, en az beş yıl akademik 

ve mesleki deneyim sahibi olmak. 

2. Yüksek lisansını makine mühendisliği alanında yapmış olup belgelendirmek kaydıyla İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 

akademik yeterliğe sahip olmak ve çalışma alanında en az beş yıl mesleki tecrübesi olmak.  

3. Radyo, televizyon ve sinema bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla dijital medya alanında 

en az üç yıl deneyim sahibi olmak. 

4. Arap dili ve belagati anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. 

5. Temel İslam bilimleri alanında yüksek lisans mezunu olup tashih-i huruf belgesine sahip olmak. 

6. İngiliz dili ve edebiyatı bölümü mezunu olup İngiliz dili eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak ve yükseköğretim 

kurumlarında en az beş yıl çalışmış olmak. 

7. Spor bilimleri lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak. 

8. Spor yöneticiliği veya beden eğitimi ve spor lisans mezunu olmak, beden eğitimi ve spor alanında yüksek lisans mezunu 

olup aynı alanda doktora yapıyor olmak. 

9. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup idare hukuku alanında yüksek lisans yapıyor olmak. 

10. Coğrafya öğretmenliği mezunu olup, jeoarkoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak. 

 

 


