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1. Eğitime Giriş 
Siteye giriş yaptıktan sonra aşağıdaki başlığa klikleyerek kurs sayfasına erişirsiniz. 

 

 

2. Kullanıcı Rehberleri  
NTSS’in bu kurs ile ilgili kullanım rehberi ve Aday için Bildirimler dökümanı bu bölümdedir. Bu 
dökümanları dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Özellikle NEBOSH – Aday için Bilgilendirme 
dökümanın okunması zorunludur. Bu döküman indirildikten sonra aşağıdaki sözleşmeye 

ulaşabileceksiniz.  
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3. Duyurular 
Duyurular başlığı altında sizlere yapacağımız duyurulara ulaşabilirsiniz.  

 

Öğrencilerden gelen sorun bildirimlerine karşılık genel çözümler de buradan yayınlanır. Örneğin, Google 
chrome da flash sorunundan dolayı eğitimi görememe sorununun çözümü bu kısımda yayınlanmıştır. 
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4. NTSS’in Kalite Dökümanları  
NTSS’in bu kurs ile ilgili kalite dökümanlarına bu kısımdan ulaşabilirsiniz. Çevrim içi eğitim platformuna 
erişiminiz kayıt olduğunuz tarihten itibaren 6 ay olduğundan bu dökümanları indirmenizi tavsiye ederiz.  

  

5. NEBOSH IGC Eğitim Sözleşmesi 
NEBOSH IGC eğitimine başlamadan önce NEBOSH IGC Eğitim Sözleşmesini aşağıdaki indirme link’inden 

indirmeniz, okuyup imzaladıktan sonra yine aşağıdaki geri yükleme link’inden taranmış halini 
yüklemeniz gerekmektedir. Bu adım tamamlanmadan eğitim modülleri başlamayacaktır. 

 

 

Sözleşme indirilip imzalı hali hazır olduğunda İmzalı NEBOSH Eğitim Sözleşmesini Geri Yükleyin’e 

klikleyin.  
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İmzalı NEBOSH Eğitim Sözleşmesini Geri Yükleyin
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Geri yükleme için aşağıdaki Gönderim ekle butonuna basınız. 

 

 

İmzalı sözleşmenizi aşağıdaki alana sürükleyip bırakın ve Değişiklikleri kaydet butonuna basarak 
yükleme işlemini tamamlayınız. 

 

 

 

 

 

 

yükleme işlemini tamamlayınız.yükleme işlemini tamamlayınız.
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Yükleme işlemi bitince Derslerim altında IGCTR ye basarak eğitim sayfasına dönebilirsiniz. 

 

 

Sonraki adımlara geçebilmeniz için aşağıdaki kutucuğun işaretlenmiş olması gerekir. Bu işlem siz 

yükleme yaptığınızda otomatik gerçekleşir. Bu kutu işaretli değilse ya yükleme işlemi hatalıdır yeniden 

deneyin ya da sayfayı yenileyin. 
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6. Kurs Müfredatı ve Çalışma Notu 
NEBOSH tarafından yayınlanan son müfredata ait bilgi ve kurs modüllerine destek olarak NTSS 

tarafından hazırlanan ve ISBN tescilli çalışma notu ve bu nota ait ISO 45001 ile gelen revise bilgileri Kurs 
Müfredatı ve Çalışma Kitabını indirin başlığı altında bulabilir ve okumak üzere indirebilirsiniz. 

 

Ayrıca NEBOSH IGC Eğitim bilgilendirme animasyonunda eğitim ve sınav ile ilgili önemli bilgiler 

bulacaksınız.  

7. IGC1 ve GC2 interaktif çalışma 
IGC1 interaktif çalışma ortamı altında tamamlanması gereken 5 element vardır. Herbir element 
kendinden önceki element tamamlandığında erişilebilir olur. 

 

Bu elementler tamamlandığında GC2 modülünde de 8 adet element vardır. Herbir element kendinden 
önceki element tamamlandığında erişilebilir olur. Modül içindeki herbir aktviteyi tamamladığınızda 

aktivite isminin hemen ardındaki kutucukta tik işareti görünür. 

 

  

 

bulacaksınız. 

ve GC2 interaktif çalışma

IGC1 interaktif çalışma ortamı altında tamamlanması gereken 

kendinden önceki element tamamlandığında erişilebilir olur.
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Element üzerine tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılır. 
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Giriş butonuna bastığınızda, yeni bir sayfa açılacaktır. Bir süre sonra, aşağıdaki açılan sayfada aşağıdaki 

gibi kurs modülü görünecektir. 

 

Herbir slayt da zaman dolana kadar İLERİ butonuna basmanıza izin vermeyen slayt zamanlayıcı vardır. 

Slayt içeriğini zaman tamamlandıktan sonra da okumaya veya izlemeye devam edebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

gibi kurs modülü görünecektir.
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GERİ butonu ile bir önceki slayta gidebilir, hem de MENÜ’den seçerek önceki slaytlara gidebilirsiniz. 
Sadece izlenmiş slaytların üzerinde geri ve ileri gidebilirsiniz. Slaytı izlemediyseniz ileri gidemezsiniz.   

 

 

Ayrıca tekrar butonuna tıklayarak slaytı yeniden yükleyebilirsiniz. 

 

Kısa Filmler 
Slaytların içinde kısa filmler vardır, izlemek için tıklamanız gerekir. Yine herbir kısa film için slayt 

zamanlayıcı vardır ve her bir zamanlayıcının süresi her bir kısa filme göre değişir. Lütfen filmleri 

atlamadan dikkatlice izleyin. Kısa filmlerde Türkçe altyazılar vardır.   

 

 

 

Sadece izlenmiş slaytların Sadece izlenmiş slaytların 

 

Filmler
Slaytların içinde kısa filmler vardır, izlemek için tıklamanız gerekir

zamanlayıcı vardır ve her bir 
 



NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika  
Kursu için Kullanıcı Rehberi 

KR-03/Rev.01/03.11.2018        10 

Interaktif Slaytlar 
Kurs içinde aşağıdaki gibi bazı interaktif slaytlar vardır. Başlıklara tıkladığınızda sağ tarafta başlık ile ilgili 

detayları okuyabilirsiniz.  Hem de devam eden yazıyı okumak için aşağı kaydırma çubuğu vardır.   

 

 İLERİ butonu son başlığa kadar bir sonraki başlığı görmenize yardımcı olur. Başlıklardan herhangi birini 
görmeden bir sonraki slayt’a geçemezsiniz. Lütfen başlıkların alt detaylarını dikkatlice okuyunuz. 

İnteraktif slaytlara diğer örnekler aşağıdadır. 

 

devam eden yazıyı okumak için 

 

aşağı kaydırma çubuğuaşağı kaydırma çubuğu
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Ara Sınavlar 
Elementlerin içerisinde ara sınavlar vardır. Farklı tipte arasınav soruları göreceksiniz. Aşağıda ara sınav 

soru tiplerini bulabilirsiniz.   

Çoklu Seçim 
Seçenekleri seçtikten sonra, GÖNDER butonuna tıklamalısınız.   
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Tekli Seçim 

 

 

 

Yapboz 

Soldaki cevapları fare ile sürükleyip sağdaki eşleştiği parçaya bırakmanız gerekmektedir. 
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Sıralama 
Doğru sıralamayı oluşturmak için cümleleri sürükleyerek doğru pozisyonda bırakmanız gerekmektedir. 

 

 

Seçerek Sıralama 
Sıralama işlemi mevcut seçeneklerin sıralanması ile yapılır. 
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Herbir modülde ara sınavı tamamladığınızda sonucu görürsünüz.  

 

 

Ara Sınavı Gözden Geçir butonuna tıklayarak cevaplarınızı gözden geçirip doğru cevapları görebilirsiniz. 

 

Sonucunuzu gördükten sonra veya cevabınızı gönderdikten sonra aynı ara sınavı yeniden alamazsınız. 

Ara sınavlar sertifika almanızı etkilemez, bunların amacı kendinizi değerlendirmeniz ve varsa yanlış 

cevaplarınızdan öğrenmenizdir. 
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Modülü tamamlama 
Modülü tamamladığınızda tarayıcı penceresinin sağ üst köşesindeki x butonuna tıklayarak pencereyi 

kapatmalısınız. 

 

  

 

Modüle kaldığı yerden devam etme 
Modül ekranını tamamlanmadan kapattığınızda, daha sonra kaldığınız yerden tekrar devam 

edebilirsiniz. Modülü yeniden başlattığınızda aşağıdaki ekranı görürsünüz. Evet butonuna basarsanız 

modül kaldığı yerden yoksa başından başlayacaktır. 
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8. GC3 Sağlık ve Güvenlik Pratik Uygulaması 
IGC1 ve GC2 sınavlarından geçmekle beraber GC3 Sağlık ve Güvenlik Pratik Uygulamasını da aşağıdaki 

rehber ve formlara göre hazırlayıp gc3@ntss.com.tr adresine değerlendirmek üzere göndermelisiniz.   

 

 

GC3 için bilgilendirme animasyonu GC3 uygulaması için yararlı bilgiler sağlayacaktır.  

 

 

9. Canlı Tartışma 
Aşağıda görünen kurs sayfasında bilgi paylaşmak için diğer meslektaşlarınız ile iletişime geçebileceğiniz 

Canlı Tartışma kısmını bulabilirsiniz. 

 

 
Canlı Tartışma

 

mailto:gc3@ntss.com.tr
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10. Eğitim kurs sağlayıcı hakkında  
Bu eğitim ile ilgili olarak kurs sağlayıcı ve iletişim bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

11. Sınav Bilgileri 
NEBOSH IGC1 ve GC2 sınavları yüz yüze yapılan yazılı sınavlar olup belirli dönemlerde 

düzenlenmektedir. Sınavlar ile ilgili bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. 
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12. Yararlı Linkler 
NEBOSH’un kendi sitesinde yayınlanan kalite dökümanlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

13. Aday Geribildirimi  
Kurs tamamlandıktan sonra hakkımızda geribildiriminizi paylaşmanız gerekmektedir. Lütfen Geri 
Bildirim Formunu indirip, doldurduktan sonra geriyükleyiniz.  

 

 


