2014 ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAV DUYURUSU
SINAVIN ADI: ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAVI
BAŞVURU YAPMAK İÇİN http://www.sausem.sakarya.edu.tr/CSB_2.aspx
LİNK’e TIKLAYINIZ.
BAŞVURU ŞARTLARI
21/11/2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan (Değişik:06/05/2014-28992)
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında
Yönetmeliğin 6 ıncı Maddesinin (b) bendinde yer alan bölümlerden mezun olmak
“(b) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-edebiyat
fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner
fakültelerinden mezun olmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında
Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı
konularında yapılacak sınavlarda başarılı olmak.”
Müracaat eden kişilerin aynı yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaları, özellikle de meslek
gruplarının yönetmelikte belirtilen meslek gruplarından olması tamamen müracaat eden
kişinin sorumluluğundadır.
04-09 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya da yapılan ve 27 Ekim-02 Kasım 2014
tarihleri arasında Antalya da yapılması planlanan Çevre Görevlisi Eğitimlerine katılmış
olmak
Müracaat şartları tutmayan kişiler sınava girip, sınavı kazansa dahi daha sonra Bakanlığa
elektronik ortamda yapacakları müracaatları kabul edilmeyecektir.
SINAV BAŞVURUSU
Sınava girecek adaylar sınav başvurularını 25 Ekim – 05 Kasım 2014 tarihleri arasında
http://www.sausem.sakarya.edu.tr. internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.
Başvuru ile ilgili işlemler http://www.sausem.sakarya.edu.tr, http://www.csb.gov.tr ve
http://www.cedgm.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Elektronik başvuru öncesi Sınava
girecek aday, sınav ücreti olarak 75 (yetmişbeş) TL KDV dahil, SAUSEM’ nin Ziraat Bankası
Sakarya Üniversitesi Şubesindeki 29516353-5027 nolu hesabına, (IBAN NO: TR28 0001 0019
4629 5163 5350 27) sınav uygulama takviminde belirtilen tarihler arasında yatıracaktır.

Yapılacak Çevre Görevlisi sınavına girerek başarılı olan adaylar 21/11/2013 tarih ve 28828
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan (Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre
Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ıncı Maddesinin ,
(b) bendinde yer alan bölümlerden mezun olduklarını ispat etmek zorundadırlar. Müracaat
esnasında diplomaları istenmeyecektir. Adayların diplomaları sınavı kazandıktan sonra
elektronik ortamda e-imza veya mobil imza ile müracaatları esnasında istenecektir. Müracaat
şartlarını sağlamayan adaylar, Çevre Görevlisi sınavını kazansalar bile Çevre Görevlisi
belgesi alamayacaktır.

Yapılacak Çevre Görevlisi Eğitimine katılarak Çevre Görevlisi Eğitimi Katılım sertifikası
alan ve Çevre Görevlisi Sınavına girerek başarılı olan Çevre Görevlisi adayları; Çevre
Görevlisi Belgesi müracaatlarını http://izinlisans.cevre.gov.tr/Yetki/KullaniciGiris.aspx
İnternet adresinden 21/11/2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
(Değişik:06/05/2014-28992) Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık
Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci ve 12 inci Maddelerinde yer alan “Bu Yönetmelik
kapsamında Bakanlığa yapılacak belge başvuruları elektronik imza ile elektronik ortamda
yapılır (e-başvuru) ve belgeler elektronik ortamda verilir.” hükmü gereği mobil imza veya
elektronik imza ile yapacaklardır.
SINAV TARİHİ
16 Kasım 2014,

Pazar günü,

Saat: 09.30 ’da Ankara’ da yapılacaktır.

SINAV KONULARI
TEMEL ÇEVRE EĞİTİMİ
04-09 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya da yapılan ve 27 Ekim-02 Kasım 2014 tarihleri
arasında Antalya da yapılması planlanan Çevre Görevlisi Eğitimlerinde verilen Temel Çevre
Eğitimi Konuları
ÇEVRE MEVZUATI
Bakanlığımızın ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ve Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü’nün görev ve yetki alanına giren konularda çıkartılan Çevre ile ilgili mevzuatlarını
kapsamaktadır. Bahse konu mevzuatlara;
http://www.csb.gov.tr/gm/ced/
http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php
web sayfalarından ulaşılabilmektedir.
NOT:
1. Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrağının aslı veya fotokopisi yargı organları
dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da
kuruma verilemez ve gösterilemez.
2. Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara dair itiraz başvuruları SAUSEM Döner
Sermaye İşletmesinin Ziraat Bankası Sakarya Üniversitesi Şubesindeki 29516353-5027 nolu
hesabına, (IBAN NO: TR28 0001 0019 4629 5163 5350 27) 30 TL (Otuz TL) itiraz ücreti
yatırılarak, alınan banka dekontu ve sınav adının belirtildiği dilekçe ile kabul edilecektir.
3. Adayların sınav soru ve cevapları dair itiraz başvuruları soru başı 10 TL (On TL) Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ nün Türkiye Halk Bankası
nezdindeki Kurumsal Tahsilat (KUTA) Hesabının 113 nolu gelir kalemine itiraz ücreti
yatırılarak, alınan banka dekontu ve sınav adının belirtildiği dilekçe ile kabul edilecektir.

SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

TARİH
25/10/2014
05/11/2014
10/11/2014

TARAF
ADAY
SAUSEM
ÇEDİDGM

İŞİN TANIMI
Sınav
ücretinin
yatırılması
ve
başvuruların
(http://www.sausem.sakarya.edu.tr) internet adresinden tamamlanması
Sınava girecek adaylar için sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş
belgeleri ile soyadına göre hazırlanmış salon yoklama listelerinin
http://www.sausem.sakarya.edu.tr internet adresinde yayımlanması, ÇŞB
internet adresine de link verilmesi

SAUSEM
ÇEDİDGM
SAUSEM
SAUSEM
ÇEDİDGM

Sınav listelerine yapılacak itirazların değerlendirilmesi

ÇEDİDGM

Sınav soru ve cevaplarına itirazların yapılması

01/12/2014

SAUSEM
ÇEDİDGM

Sınav
sonuç
puanlarının
http://www.sausem.sakarya.edu.tr
http://www.csb.gov.tr ve http://www.cedgm.gov.tr internet adreslerinde
yayımlanması

01/12/2014
10/12/2014

SAUSEM

Sınav sonuçlarına itirazların yapılması

15/12/2014

SAUSEM

İtiraz sonuçlarının değerlendirilerek sonuçlandırılması ve ÇEDİDGM’ ye
bildirilmesi

11/11/2014
16/11/2014
18/11//2014
18/11/2014
19/11/2014
21/11/2014

Sınav
Sınav soru ve cevap anahtarının ÇEDİDGM’ye teslim edilmesi,
Sınav soru ve cevaplarının yayınlanması

