
 

 

 

 
ÇEVRE KORUMA DAİRESİ  

PEYZAJ MİMARI KADROSU  
HİZMET ŞEMASI  

 
Kadro Adı       : Peyzaj Mimarı 
Hizmet Sınıfı : Tarım ve Orman Mühendisliği ve Hayvancılık Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I ( Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaş : Barem 16 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Ülkede yapılacak milli parklar, yeşil alanlar ve çevre düzenlenmesi ile ilgili 
plânların uygulanmasını yürütmek ve denetlemek; 

(2) Kent, kasaba ve köylerdeki yeşil alanların çevreye uyumu ile ilgili planların 
uygulanmasını sağlamak ve denetlemek; 

(3)  Planların uygulanması konusunda ilgili bütün kuruluşlarla koordinasyonun 
sağlanmasında amirlerine yardımcı olmak; 

(4) Gerekli durumlarda çevresel etki değerlendirme çalışmalarında bulunmak; 
(5) Görevlendirilmesi halinde Bölge Birim Sorumlusu olarak görev yapmak; 
(6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek  ve 
(7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı  sorumludur. 

  

II. ARANAN N İTELİKLER : 
  

(1) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumundan, Peyzaj Mimarı olarak 
mezun olmak; 

(2) (A) Çevre Koruma Dairesinde, Tarım ve Orman Mühendisliği ve Hayvancılık 
Hizmetleri Sınıfının bir alt derecesinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 

 (B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel 
olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; 
(4) Yabancı dil bilmek avantaj sayılır. 



 
 
 

 

 
ÇEVRE KORUMA DAİRESİ  

ÇEVRE MÜHENDİSİ KADROSU  
HİZMET ŞEMASI  

 
Kadro Adı : Çevre Mühendisi 
Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 2 
Maaş : Barem 16 
   
   

 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

 (1) Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması; bunların 
kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi; 
kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve 
refahına uygun çevre koşullarının yaratılması konularında, plan, proje ve 
araştırmaların denetimini ve yürütülmesini yapmak; 

 (2) Tehlikeli atıkların ve kimyasalların, toksit etkilerinin azaltılmasını ve önlenmesini 
sağlamak, geri dönüşümün sağlanması ve bertarafı işlemlerini kontrol etmek ve 
yürütmesini sağlamak; 

 (3) Çevre sağlığı dikkate alınarak, katı atık toplama, taşıma, nihai uzaklaştırma ve geri 
kazanım ve yeniden kullanım konularında her türlü planlama ve tasarım 
hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek; 

 (4) Hava kirliliği kaynaklarının ve hava kalitesinin belirlenmesini, hava kirliliğinin 
önlenmesi için bu kaynakların kontrol altına alınması konusunda denetim yapmak; 

 (5) Kirlili ğin çevre ve canlı üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili verilen rapor veya 
hazırlanan projede planlama, yürütme ve denetim görevini yapmak; 

 (6) Gürültü kirliliğinin önlenmesi ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarını 
değerlendirmek, planlama ve denetim yapmak;  

 (7) Gerekli durumlarda çevresel etki değerlendirme çalışmalarında bulunmak; 
 (8) Mesleği ile ilgili konularda dairenin teknik ve idari birimlerine yardımcı olmak; 
 (9) Görevlendirilmesi halinde Bölge Birim Sorumlusu  olarak görev yapmak; 
(10) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek  ve 

   (11) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 

(1) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumundan, Çevre Mühendisi 
olarak mezun olmak; 

(2) (A) Çevre Koruma Dairesinde, Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının 
bir alt derecesinde Çevre Mühendisi olarak fiilen en az üç yıl çalışmış 
olmak; 

 (B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel 
olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; 
(4) Yabancı dil bilmek avantaj sayılır. 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ÇEVRE KORUMA DAİRESİ  

ÇEVRE MÜFETTİŞİ KADROSU  
HİZMET ŞEMASI  

 
Kadro Adı : Çevre Müfettişi 
Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : I (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 2 
Maaş : Barem 16 

 
   

 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Görevlendirildiği çevre ile ilgili sorunların çözümünü sağlamak ve denetlemek; 
(2) Mesleği ile ilgili konularda dairenin teknik ve idari birimlerine yardımcı olmak;    
(3) Çevre Yasasında belirtilen konularda denetim yapmak ve uygulanmasını 

sağlamak;  
(4) Çevre kirliliğinin önlenmesinde ülkenin bitki ve hayvan türlerinin korunması ile 

ilgili çalışmaların uygulanmasını sağlamak ve denetlemek; 
(5) Daire tarafından yürütülecek çevre eğitimi çalışmalarında kendi konusu ile ilgili 

planlama ve denetim yapmak; 
(6) Gerektiği durumlarda çevresel etki değerlendirme çalışmalarında bulunmak; 
(7) Görevlendirilmesi halinde Bölge Birim Sorumlusu  olarak görev yapmak; 
(8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek ve 
(9) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 

(1) Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğretim kurumundan Mimar, İnşaat 
Mühendisi, Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi, Makine Mühendisi, Jeoloji 
Mühendisi, Maden Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Meteoroloji Mühendisi veya 
Elektrik Elektronik Mühendisi  olarak mezun olmak ; 

(2) (A) Çevre Koruma Dairesinde, Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfının 
bir alt derecesinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 

 (B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 
görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel 
olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; 
(4) Yabancı dil bilmek avantaj sayılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ 
MUHASEBE MEMURU KADROSU 

HİZMET ŞEMASI  
Kadro Adı : Muhasebe Memuru 
Hizmet Sınıfı : Mali Hizmetler Sınıfı 
Derecesi : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı : 1 
Maaş : Barem 12-13-14 
 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 
(1) Dairenin yıllık bütçesini   Müdür ve Müdür Muavininin  yönergelerine uygun 

olarak hazırlamak; 
(2) Bütçenin uygulanmasında harcamaları, bütçede öngörülen ödenekler 

çerçevesinde ve bütçe yasasına uygun olarak yapmak; 
(3) Daire gelirlerinin tahsil edilmesini sağlamak; 
(4) Dairenin tüm maliye ve muhasebe işlerini yapmak; 
(5) Amirleri tarafından  verilecek  mevkiine uygun diğer görevleri  yerine getirmek 

ve 
(6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 

 
 
II. ARANAN N İTELİKLER: 
 

(1) Bir üniversitenin veya dengi bir yüksek öğretim kurumunun, Maliye, İktisat, 
Hukuk, İstatistik, Muhasebe, İşletmecilik veya Ticaret bölümlerinin birinden 
mezun olmak veya Certified veya Chartered Accountant ünvanını taşımak; 

(2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
 (B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 

görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel 
olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 

(3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak; 
(4) Yabancı  dil bilmek avantaj sayılır. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ 
ÇEVRE TEKNİSYENİ KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

      
Kadro Adı           :  Çevre Teknisyeni 
Hizmet Sınıfı      :  Teknisyen Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi              :  II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı       :  3 
Maaş                   :  Barem 12-13 

 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : 
 
   (1) Radyasyon, ses ve gürültü ile ilgili ölçümler yapmak ve bu konuda diğer birimlerle 

işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasında görev almak; 
   (2) Çevre Mevzuatına uygun şekilde belirlenen çevre ile ilgili kamu  kuruluşları ile 

gerçek veya  tüzel  kişilerin  çevrede yarattıkları olumsuz kirliliği izlemek, 
denetlemek ve gerekli raporları hazırlamak; 

   (3) Kirlili ği meydana getirenler için yürürlükteki  mevzuatın  öngördüğü biçimde cezai 
önlemler almak; 

   (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine  uygun diğer görevleri yerine getirmek  ve 
   (5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı  sorumludur. 

 
  
  

II.  ARANAN N İTELİKLER :           
 

   (1) Lise mezunu olup, sınav sonucu yukarıda belirtilen hizmetleri yerine  getirebilecek 
teknik ve mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak; 

   (2) (A) Bir alt derecede fiilen en az üç yıl çalışmış olmak; 
 (B) Yukarıdaki (A) bendinde yer alan üç fiili hizmet yılına ilaveten kamu 

görevinde sürekli personel veya işçi veya geçici veya sözleşmeli personel 
olarak en az dört yıl çalışmış olmak; 

   (3)   İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 


