
DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

SÖZLEġMELĠ PERSONEL ( 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESĠ GEREĞĠ ) 

ALIM ĠLANI 

 
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. 

maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, Personel Daire Başkanlığında adaylar huzurunda 

yapılacak kura ile aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.   Ayrıntılı Bilgi   www.dicle.edu.tr. 

 
 

UNVAN VE NĠTELĠK 

 

 

ADET 

 

 

AÇIKLAMA 

 
 

ECZACI 

 

 

1 

 

 

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve en az 10 ( On ) yıl 

serbest eczacılık deneyimi olmak. 

 

         657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 

sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvuracak adayların en geç 06.08.2015 tarihi mesai bitimine kadar 

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat 

etmeleri gerekmektedir. 

 

BAġVURU GENEL ġARTLARI VE DĠĞER DETAY BĠLGĠLER 

 

       1-Adaylardan, ilanda unvanı, adedi ve özel şartları belirtilen pozisyonlara başvurularda ayrıca, 657 sayılı 

Kanunun 48.maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

      Genel Ģartlar; 

            a) Türk Vatandaşı olmak,  

            b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir 

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine 

karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet 

sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.  

d) Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,  

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına 

engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.  

f)  Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin  "Bu şekilde 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 

feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç 

sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,  fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli 

personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin 

müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

3-Müracaatlar ilanın yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Personel Dairesi 

Başkanlığından veya  www.dicle.edu.tr  web adresinden temin edilecek başvuru formu ve aşağıda istenilen 

belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) 

aşağıda adresi yazılı bulunan Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile 

yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

   

 

http://www.dicle.edu.tr/
http://www.dicle.edu.tr/


    a) Öğrenim Belgesi ve Fotokopisi. 

    b) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi. 

4- Atanmaya hak kazanan asil aday ile yedek aday başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (iş günü) gün 

içerisinde www.dicle.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

5-Atanmaya hak kazanan asil adaylar; ilan tarihi itibariyle 10 gün içerisinde istenilen belgeler ile birlikte 

sözleşme imzalamak üzere başvuruda bulunmaması halinde aynı pozisyon için belirlenen yedek aday davet 

edilecektir. 

6-Adaylarla Hizmet Sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların 

sözleşmeleri 1 ( Bir ) ay içerisinde fesh edilecektir. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler ; 

1-Sağlık Kurulu Raporu ( Heyet Raporu ) 

2-Askerlik Belgesi ( Erkek Adaylar için ) 

3- 2 Adet Fotoğraf 

             Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak 

atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep 

edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

         Halen Kurumumuzda 657 sayılı kanunun 4/ B maddesi statüsünde sözleşmeli personel olarak çalışan 

personelin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

   

Adres: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı  

Üniversite Kampüsü / DİYARBAKIR  

 

Ġlan BaĢvuru Tarihi : 23.07.2015 

Son BaĢvuru Tarihi : 06.08.2015  ( Mesai bitimine kadar ) 

Kura Tarihi              : 07.08.2015 Saat: 10.00 (Personel Daire BaĢkanlığı) 

http://www.dicle.edu.tr/

