
Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İÇ DENETÇİ ALIM İLANI 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri uyarınca 
Üniversitemiz 1 (bir) adet 5 (beşinci) dereceli iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla “İç Denetçi” alımı yapılacaktır. 

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 
1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. Bir kamu kurumunda çalışmakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak. 
3. İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak. 
II- BAŞVURU ŞEKLİ: 
Adaylar müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz 

Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta 
yolu ile yapılacak başvurularda olası gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

III- BAŞVURU TARİHLERİ: 
İLK BAŞVURU TARİHİ : 10.08.2021 (Mesai Başlangıcı) 
SON BAŞVURU TARİHİ : 24.08.2021 (Mesai Bitimi) 
IV- BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
-İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde adayların; 
1. Kamu İç Denetçi Sertifikası Puanının %50’ si 
2. Yabancı Dil Sınav Puanının %30’ nun 
3. Lisans Mezuniyet Notunun (100’ lük sisteme göre) %20’ sinin 
Sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır. Eşitlik durumunda kamuda 

geçen hizmeti daha fazla olan aday üst sıraya yazılacaktır. Kamuda geçen hizmetlerinin de eşit 
olması durumunda Kamu İç Denetim Sertifikası Puanı yüksek olan aday üst sırada olacak şekilde 
sıralama yapılacaktır. Başvuran adaylara ait sıralama listesi Üniversitemiz kurumsal web sayfası 
(www.dicle.edu.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. 

Başvuru sahiplerinin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumu İç Denetim 
Koordinasyon Kurulu (İDKK)' dan teyit edildikten sonra sertifikaları kullanılamayacak olan 
adaylar sıralamadan çıkarılacaktır. Rektörlüğümüzce kurulacak bir komisyon tarafından 
Sertifikası geçerli olan adaylardan kadro adedinin 3 (üç) katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. 
Mülakata çağrılacak aday listesi, mülakat tarihi, mülakat saati ve mülakat yeri yine kurumsal web 
sayfamızda duyurulacaktır. Rektörlüğümüzce kurulan komisyon tarafından yapılacak 
değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar mülakat tarihinden sonra en geç 10 iş 
günü içerisinde www.dicle.edu.tr adresinden ilan edilecektir. 

-Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
-Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri Rektörlüğümüz Personel Daire 

Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 
V- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER: 
- Başvuru Dilekçesi 
- Nüfus Kimlik Fotokopisi 
- Özgeçmiş 
- Mezuniyet belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının 

getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca 
tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.) 

- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. 
- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının 

getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca 
tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.) 

- 2 adet Fotoğraf. 
- Kurumundan onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış hizmet belgesi (HİTAP). 
- Adli sicil belgesi (e-Devlet çıktısı) 
Adres: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı  
İlanen duyurulur. 7240/1-1 

 



Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara 
müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. 
Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca 
araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, 
nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de 
pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 
şahsen başvuracaklardır. 

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri 
dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik 
belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, 
dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük 
Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri 
dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim 
belgeleri, 2 adet fotoğraf ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını 
dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe 
aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır. 

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38’ inci 
maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim 
üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak 
başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru 
şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine 
başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir. 

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz 
web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 
Gerekli görülmesi hâlinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doktor öğretim üyesi kadrosuna 
profesör ve doçentler müracaat edemezler. 

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) 
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. 

 



BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM DALI/ 

PROG. 
KADRO UNVANI DERECE ADET 

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası Hukuk 
Doktor Öğretim 

Üyesi(1) 
1 1 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi 
Doktor Öğretim 

Üyesi (2) 
1 1 

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Doçent(3) 1 1 

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doçent(4) 1 1 

Mühendislik Fakültesi 
Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 
Elektrik Tesisleri 

Doktor Öğretim 
Üyesi(5) 

1 1 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 
Görsel Sanatlar Görsel Sanatlar Doçent(6) 1 1 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri 
Histoloji ve 
Embriyoloji 

Profesör(7) 1 1 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri 
Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Profesör(8) 1 1 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör(9) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör(10) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör(11) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Deri ve Zührevi 

Hastalıkları 
Profesör(12) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör(13) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Profesör(14) 1 1 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya 
Doktor Öğretim 

Üyesi(15) 
1 1 

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent(16) 1 1 

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Doçent(17) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Eğitim Programları 

ve Öğretim 
Doçent(18) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi 
Fen Bilgisi Eğitimi Doçent(19) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 

Fakültesi 
Yabancı Diller Eğitimi 

Fransız Dili ve 

Eğitimi 
Profesör(20) 1 1 

Atatürk Sağlık 

Yüksekokulu 
Hemşirelik Hemşirelik 

Doktor Öğretim 

Üyesi(21) 
1 1 

Diyarbakır Tarım 

Meslek Yüksekokulu 

Bitkisel ve Hayvansal 

Üretim 
Organik Tarım Profesör(22) 1 1 

 



AÇIKLAMALAR 
1. Yüksek lisans ve doktorasını Özel Hukuk (Milletlerarası Hukuk) alanında yapmış 

olmak. 
2. Lisansüstü eğitimini Hastane İşletmeciliği ve Sağlık Yönetimi alanında tamamlamış 

olmak. 
3. İnşaat Mühendisliği (Hidroloji) alanında doçentliğini almış olup yeraltı suları 

potansiyelleri üzerine çalışmaları olmak. 
4. İnşaat Mühendisliği (Betonarme Yapılar) alanında doçentliğini almış olup betonarme 

yapıların deprem performansı konusunda çalışmaları olmak. 
5. Lisans ve lisansüstü eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış 

olup alternatif akım-alternatif akım çeviricileri konusunda çalışmaları olmak. 
6. Plastik Sanatlar bilim/sanat alanında doçentliğini almış olmak. 
7. Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
8. Ortopedi ve Travmatoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
9. Genel Cerrahi bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
10. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olup yeni doğan 

yoğun bakım alanında deneyimi olmak. 
11. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olup çocuklarda 

fleksible bronkoskopi deneyimi olmak. 
12. Deri ve Zührevi Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
13. Nöroloji bilim alanında doçentliğini almış olup girişimsel nöroloji alanında deneyimi 

olmak. 
14. Aile Hekimliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. 
15. Tıp Fakültesi mezunu olup tıpta uzmanlığını Tıbbi Biyokimya alanında yapmış 

olmak. 
16. Klasik Türk Edebiyatı bilim alanında doçentliğini almış olup klasik dönem edebî 

muhitleriyle ilgili çalışmaları olmak. 
17. Bahçe Bitkileri veya Tarım Ekonomisi bilim alanında doçentliğini almış olup 

tarımsal örgütlenmeler konusunda çalışmaları olmak. 
18. Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) bilim alanında doçentliğini almış 

olup bireysel yenilikçilik konusunda çalışmaları olmak. 
19. Kimya (Fiziksel Kimya) alanında doçentliğini almış olup kimya eğitimi konusunda 

çalışmaları olmak. 
20. Batı Dilleri ve Edebiyatları bilim alanında doçentliğini almış olup Fransız Dili ve 

Edebiyatı alanında çalışmaları olmak. 
21. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup 

ilgili alanda tamamlayıcı tedavi yöntemleri konusunda çalışmaları olmak. 
22. Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında doçentliğini almış olup tıbbi ve 

aromatik bitkiler konusunda çalışmaları olmak. 
İlan olunur. 7198/1-1 

 


