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SINAV YÖNERGESİ

Amaç:
Bu Yönergenin amacı; ÇEDBİK-Türk Loydu iş birliği kapsamında yapılacak B.E.S.T Konut sınavlarında
uygulanacak usul ve esasları belirlemektedir.
B.E.S.T Konut Değerlendirici/Danışman Sınavına girmek için gerekli şartlar
Sınava girmek için ÇEDBİK tarafından düzenlenen B.E.S.T. Konut Teknik Eğitimine katılmış olma şartı
aranır. Bunun dışında danışman ve değerlendirici adayları için belirlenen şartlar aşağıda
belirtilmektedir;
Danışman Adayı
Mimarlık/mühendislik eğitimi almış olmak,

Değerlendirici Adayı
Mimarlık/mühendislik alanında en az lisans
derecesine sahip olmak.
En az 2 yılı danışmanlık olmak üzere en az 5 yıl En az beş yıllık mesleki deneyime sahip olmak
çalışma tecrübesine sahip olmak.
(İnşaat, mimarlık ve mühendislik, sürdürülebilirlik,
(İnşaat, sürdürülebilirlik, bina yönetmelikleri, bina yönetmelikleri, çevresel tasarım, enerji
çevresel
tasarım,
enerji
performansı performansı konularında çalışmış)
konularında çalışmış)
En az 2 uluslararası yeşil bina sertifika sistemi
projelerinde çalışmış ve tamamlamış olmak.
Danışmanlık yaptığı firmalardan referans
getirmek.
Sınav esnasında uyulacak kurallar
Sınav süresi 90 dk.’dır.
Adayların, sınav yerinde her zaman profesyonel, medeni ve saygılı olmaları gerekir.
Sınav yerinde silah kesinlikle yasaktır.
Ders notları, basılı yardımcı kaynaklar, kılavuz vs. getirilmesi kesinlikle yasaktır.
Sınav esnasında telefon, tablet, PC kullanımı yasaktır.
Sınava girecek adayın yüzü kimlik tespitini sağlayacak şekilde açık olmalıdır. Adaylar resimli TC kimlik
veya sürücü belgesi veya pasaportunun aslını yanında bulundurmalıdır. Gerekli kimlik kontrolleri
tamamlandıktan sonra sınav görevlisi sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak; cevap kağıtlarının
dağıtılmasını sağlayacaktır. Sınav, sınav görevlisinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” bildirimi ile başlayacak,
“SINAV BİTMİŞTİR” bildirimi ile sona erecektir.
Sınav süresince adayların;
•
•
•
•

Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
Salondaki görevlilere soru sormaları,
Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,
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•
•
•
•

Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam
etmeleri,
Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

yasaktır. Sınav görevlisi, yukarıda belirtilen konularda ihlal tespit etmesi durumunda adayı sınav
oturumundan uzaklaştırmaya yetkilidir. Ayrıca bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları
geçersiz sayılacaktır.
Sınavın Değerlendirilmesi
Her bir soru 1 puan değerinde olup sınavda alınabilecek maksimum puan 100’dür. Sınavdan başarılı
sayılmak için en az 80 puan almak ve her bir konudaki asgari doğru cevaplanması gereken soru sayısını
cevaplamak gerekmektedir.
Sınav puanı değerlendirilirken her bir konu esas alınarak değerlendirme yapılacaktır. Konu başlıkları,
soru sayısı ve başarılı olmak için yanıtlanması gereken asgari soru sayısı aşağıda verilmektedir. Yanlış
cevap doğru cevabı etkilemeyecektir.
No

Konu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bütünleşik Yeşil Proje Yönetimi
Arazi Kullanımı
Su Kullanımı
Enerji Kullanımı
Sağlık ve Konfor
Malzeme ve Kaynak Kullanımı
Konutta Yaşam
İşletme ve Bakım
Yenilikçilik
Genel
TOPLAM

Soru Sayısı

6
8
8
17
9
9
9
4
1
29
100

Başarılı olmak için
doğru yanıtlanması
gereken soru sayısı
2
2
2
4
3
3
3
1
1
8

Sınavda başarısız olan adaylar, sadece bir kez daha sınava girme hakkına sahiptir.
Sınavdan ikinci kez başarısız olan adaylar ise ÇEDBİK tarafından düzenlenecek B.E.S.T Konut Teknik
Eğitimine tekrar katılmak şartıyla sınavlara girmeye hak kazanırlar.
Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Sınav sonuçlarının Türk Loydu tarafından değerlendirilmesinden en geç 1 hafta sonra ÇEDBİK resmi
web sitesinde yayınlanacaktır. Adaylara verilecek ID numaraları ile https://cedbik.org adresinden
sorgulama yaparak sınav sonucuna erişilebilmektedir.
Başarılı olan adaylara gerekli değerlendirici/danışman şartlarını sağlamaları durumunda B.E.S.T. Konut
Onaylı Danışman/Değerlendirici Sertifikası düzenlenecektir. Detaylar B.E.S.T Konut Sertifika
Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Adayın, sınav sonuçlarının ilanından en fazla 3 ay içinde ÇEDBİK genel
merkezine gelerek istenen ilgili evrakları teslim etmesi beklenir. Bu süre zarfında sertifika işlemleri için
gelmeyen adayların belgeleri geçersiz sayılacaktır.
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri
sorumlusu sıfatına sahip olan Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (Dernek) tarafından işlenen kişisel
verilere dair sizleri aydınlatmak amacıyla kaleme alınmıştır. Bu bağlamda kişisel verilerinizin işlenme
amaçları, toplanma yöntemleri ve Kanundan kaynaklanan haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak
istiyoruz.
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları:
Kişisel verileriniz Dernek tarafından,
•
•
•

Dernek politikalarının uygulanması ve dernek organizasyonunun sağlanması,
Derneğin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
Derneğin gerekli kalite ve standart denetimlerini yapabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile
belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerini yerine getirilmesi,
• Dernek faaliyetlerinin etkin bir şekilde icra edilmesi
• Dernek faaliyetlerinin çalışma raporu, broşür, sosyal medya, web sayfası, basılı medya, vb.
tanıtımı ve bilgilendirme
amacıyla işlenebilecektir.
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatta Derneğe yüklenen yükümlülükler
kapsamında ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki danışmanlık hizmeti alınan bürolara, denetim
firmalarına, iş ortaklarına, hissedarlara, hizmet sağlayıcılarına, Derneğe bağlı mevcut ve kurulacak
şirketlere aktarılabilecektir.
Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:
Kişisel verileriniz Dernek tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı, görsel ya
da elektronik yöntemlerle ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere mevzuattan ve akdi
yükümlülüklerden kaynaklanan hukuki sebeplerle toplanabilir.
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız:
Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde
silinmesini/ yok edilmesini isteme,
g) verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep
etme hakkına sahipsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
sonuçlandırılacaktır.
KVKK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu
ÇEDBİK
ADRES
İletişim Bilgileri
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR MUVAFAKATNAME

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (Dernek) bugüne kadar iletmiş olduğum kişisel veriler dahil olmak
üzere,
•

Dernek politikalarının uygulanması ve dernek organizasyonunun sağlanması,

•

Derneğin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

•

Derneğin gerekli kalite ve standart denetimlerini yapabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile
belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerini yerine getirilmesi,

•

Dernek faaliyetlerinin etkin bir şekilde icra edilmesi

•

Dernek faaliyetlerinin çalışma raporu, broşür, sosyal medya, web sayfası, basılı medya, vb.
tanıtımı ve bilgilendirme

amacıyla işlenmesine rıza gösterdiğimi,
İşlenen kişisel verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve özellikle 6698 sayılı Kanunun
11. maddesinde düzenlenen haklarım konularında aydınlatıldığımı,

Yukarıda yer alan irademin bilgilendirmeye ve özgür irademe dayalı olduğunu beyan ederim.

Adı Soyadı/Name Surname

: …………………………..

Görevi/Title

: …………………………..

İmza/Signature

: …………………………..

Tarih/Date

: …………………………..

