
Eski Hükümlü statüsünde istihdam edileceklerin, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine 

karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, 

Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından 

mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis 

cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın 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 hüküm 

giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli 

serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri 

gerekmektedir. 

KAMYON ŞOFÖRÜ 

1. E Sınıfı ehliyet 

2. 2 adet https://atauni.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresinden temin edilecek Güvenlik 

Soruşturması Formu 

3. 4 Adet vesikalık fotoğraf 

4. Nüfus cüzdan fotokopisi 

5. Adli sicil kaydı 

6. Askerlik durum belgesi 

7. Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge 

8. İkametgah Belgesi 

 

İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ 

1. G Sınıfı ehliyet 

2. 2 adet https://atauni.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresinden temin edilecek Güvenlik 

Soruşturması Formu 

3. 4 Adet vesikalık fotoğraf 

4. Nüfus cüzdan fotokopisi 

5. Adli sicil kaydı 

6. Askerlik durum belgesi 

7. Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge 

8. İkametgah Belgesi 

 

SIVACI 

1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı mesleki yeterliliğini gösteren diploma, kalfalık / ustalık 

belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde, getirilen fotokopi 

birimimizce onaylanabilecektir.)  

2. 2 adet https://atauni.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresinden temin edilecek Güvenlik 

Soruşturması Formu 

3. 4 Adet vesikalık fotoğraf 

4. Nüfus cüzdan fotokopisi 

5. Adli sicil kaydı 

6. Askerlik durum belgesi 

7. Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge 

8. İkametgah Belgesi 
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SİHHİ TESİSATÇI 

1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı mesleki yeterliliğini gösteren diploma, kalfalık / ustalık 

belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde, getirilen fotokopi 

birimimizce onaylanabilecektir.)  

2. 2 adet https://atauni.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresinden temin edilecek Güvenlik 

Soruşturması Formu 

3. Nüfus cüzdan fotokopisi 

4. Adli sicil kaydı 

5. Askerlik durum belgesi 

6. Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge 

7. İkametgah Belgesi 

 

MOTOR İMALAT BAKIM ONARIM 

1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı mesleki yeterliliğini gösteren diploma, kalfalık / ustalık 

belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde, getirilen fotokopi 

birimimizce onaylanabilecektir.)  

2. 2 adet https://atauni.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresinden temin edilecek Güvenlik 

Soruşturması Formu 

3. 4 Adet vesikalık fotoğraf 

4. Nüfus cüzdan fotokopisi 

5. Adli sicil kaydı 

6. Askerlik durum belgesi 

7. Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge 

8. İkametgah Belgesi 

 

 

MARANGOZ 

1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı mesleki yeterliliğini gösteren diploma, kalfalık / ustalık 

belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde, getirilen fotokopi 

birimimizce onaylanabilecektir.)  

2. 2 adet https://atauni.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresinden temin edilecek Güvenlik 

Soruşturması Formu 

3. 4 Adet vesikalık fotoğraf 

4. Nüfus cüzdan fotokopisi 

5. Adli sicil kaydı 

6. Askerlik durum belgesi 

7. Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge 

8. İkametgah Belgesi 
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İNŞAAT BOYACISI/OYACI 

1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı mesleki yeterliliğini gösteren diploma, kalfalık / ustalık 

belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde, getirilen fotokopi 

birimimizce onaylanabilecektir.)  

2. 2 adet https://atauni.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresinden temin edilecek Güvenlik 

Soruşturması Formu 

3. 4 Adet vesikalık fotoğraf 

4. Nüfus cüzdan fotokopisi 

5. Adli sicil kaydı 

6. Askerlik durum belgesi 

7. Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge 

8. İkametgah Belgesi 

 

FAYANS, SERAMİK VE KARO DÖŞEMECİSİ 

1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı mesleki yeterliliğini gösteren diploma, kalfalık / ustalık 

belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde, getirilen fotokopi 

birimimizce onaylanabilecektir.)  

2. 2 adet https://atauni.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresinden temin edilecek Güvenlik 

Soruşturması Formu 

3. 4 Adet vesikalık fotoğraf 

4. Nüfus cüzdan fotokopisi 

5. Adli sicil kaydı 

6. Askerlik durum belgesi 

7. Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge 

8. İkametgah Belgesi 

 

ELEKTRİKÇİ (GENEL) 

1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı mesleki yeterliliğini gösteren diploma, kalfalık / ustalık 

belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde, getirilen fotokopi 

birimimizce onaylanabilecektir.)  

2. 2 adet https://atauni.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresinden temin edilecek Güvenlik 

Soruşturması Formu 

3. 4 Adet vesikalık fotoğraf 

4. Nüfus cüzdan fotokopisi 

5. Adli sicil kaydı 

6. Askerlik durum belgesi 

7. Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge 

8. İkametgah Belgesi 
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BEDEN İŞÇİSİ 

1. Engelli statüsünde istihdam edileceklerin ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından 

almış oldukları, doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 

duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama 

uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, 

rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut 

fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu engelliler için sağlık kurulu raporu (geçerlilik tarihi 

devam eden ve çalışabilir ibareli) ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.  

2. 2 adet https://atauni.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresinden temin edilecek Güvenlik 

Soruşturması Formu 

3. 4 Adet vesikalık fotoğraf 

4. Nüfus cüzdan fotokopisi 

5. Adli sicil kaydı 

6. Askerlik durum belgesi 

7. Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge 

8. İkametgah Belgesi 
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