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1. IOSH Hakkında 
IOSH hakkında daha fazla bilgi linkine tıklayarak IOSH hakkında bazı bilgileri okuyabilirsiniz. 

 

 

2. IOSH Güvenli Yönetim interaktif çalışma 
IOSH Güvenli Yönetim interaktif çalışma altında tamamlanması gereken 7 modül vardır. Herbir modül 

kendinden önceki modül tamamlandığında erişilebilir olur.  

 

Modül içindeki herbir aktviteyi tamamladığınızda aktivite isminin hemen ardındaki kutucukta tik 
işareti görünür. 

Herbir modülü tamamlamak için herbir modülün slaytlarını izlemeniz ve çalışmanız şarttır.  

 

erbir modülü tamamlamak için herbir modülün slaytlarını izlemeniz ve çalışmanız şarttır.
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Aktivite üzerine tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılır. 

 

Giriş butonuna bastığınızda, yeni bir sayfa açılacaktır. Bir süre sonra, aşağıdaki açılan sayfada 

aşağıdaki gibi kurs modülü görünecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

aşağıdaki gibi kurs modülü görünecektir.
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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. 

 

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

gidemezsiniz.   

 

Ayrıca tekrar butonuna tıklayarak slaytı yeniden yükleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

gidebilirsiniz. Sadece izlenmiş slaytların 

gidemezsiniz. 
gidebilirsiniz. Sadece izlenmiş slaytların 

gidemezsiniz. 
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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.   

 

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. 

devam eden yazıyı okumak için 

 

aşağı kaydırma çubuğuaşağı kaydırma çubuğu
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İnteraktif slaytlara başka bir örnek aşağıdadır. 

 

İnteraktif Flash Animasyonları 
Aşağıdaki gibi interaktif bir çok flash animasyonlar vardır. Ne yapacağınız konusunda üstlerinde 

yardımcı olacak net açıklamalar vardır.  
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Oyunlar 
Adayın kursta öğrendiklerini pekiştirmek için oyunlar vardır. Nasıl oynayacağınız konusunda 

üstlerinde yardımcı olacak net açıklamalar vardır.  

 

Ara Sınavlar 
Modülleri tamamlamak için 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. 

 

Herbir modülde ara sınavı tamamladığınızda sonucu görürsünüz.  

 

Ara Sınavı Gözden Geçir butonuna tıklayarak cevaplarınızı gözden geçirip doğru cevapları 

görebilirsiniz. görebilirsiniz.
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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. 

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

kapatmalısınız. 
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Aşağıdaki ekranda linki tıklayarak modül listesine geri dönebilirsiniz. 

 
 
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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3. Önemli Referans Linkler ve Canlı Konuşma 
Aşağıda görünen kurs sayfasında ilgili organizasyonlar ile ilgili daha fazla bilgi almak için önemli 

referans linklerini ve bilgi paylaşmak için diğer meslektaşlarınız ile iletişime geçebileceğiniz Canlı 
Konuşma kısmını bulabilirsiniz. 

 

 

4. Final Değerlendirme 
Final değerlendirme testini vermeniz için, Lütfen Final Değerlendirme kısmı altındaki talimatları takip 

ediniz. 

 

Kurs sağlayıcı sizing hesabınıza bir sınav grubu atamıştır. (Bu örnekte Grup D atanmıştır.).                
Final değerlendirme linkine tıkladığınızda aşağıdaki sayfaya yönlendirileceksiniz.  

KR-02/Rev.02/13.10

 



   IOSH Güvenli Yönetim Kursu için Kullanıcı Rehberi 

KR-02/Rev.02/13.10.2018        12 

 

Final sınavına hazırsanız lütfen Sınavı şimdi uygula butonuna tıklayınız.   

Sonra Uygulamayı başlat butonuna tıklayınız. Sınav 45 dakika zaman ile kısıtlıdır. Başlamadan önce 

lütfen kısa mesajları dikkatlice okuyunuz. 

 

 

 

 

 

 

butonuna tıklayınız. Sınav 45 

lütfen kısa mesajları dikkatlice okuyunuz.

 

lütfen kısa mesajları dikkatlice okuyunuz.lütfen kısa mesajları dikkatlice okuyunuz.

 



   IOSH Güvenli Yönetim Kursu için Kullanıcı Rehberi 

KR-02/Rev.02/13.10.2018        13 

Bazı soruları cevabı hakkında emin olmadığınız için cevaplamadan geçebilirsiniz, Sınav gezintisi 
üzerindeki butonlara basarak kolayca geri gelebilmeniz için soruları işaretlemenizi tavsiye ederiz 

 

 

Geri gelip soruyu cevapladığınızda işareti kaldırabilirisiniz.  

 

 

 

 

 

 

tavsiye ederiz
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Tüm cevaplarınızı verdiğinizde, Uygulamaya dön butonuna tıklayarak sorulara geri dönebilirsiniz ya 

da Tümünü gönder ve bitir butonuna tıklayarak sınavı tamamlayabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

butonuna tıklayarak sınavı tamamlayabilirsiniz.
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Tüm cevaplarınızı gönderip sınavı bitirdiğinizde puanınızı ve cevapları ile beraber soruları gözden 

geçirebilirsiniz. Sınav gezintisi butonları da hangisi doğru (yeşil) hangisi kısmen doğru (kavuniçi) ve 

hangisi yanlış (kırmızı)  size gösterir. Sorular ve cevaplarına aşağı kaydırarakta erişebilirsiniz. 

 

Asgari geçme puanı 60 üzerinden 36 dur. Final değerlendirmeyi iki defa alma hakkınız vardır. İkinci 

sınav ilk sınavı tamamladıktan sonra 20 gün içinde tamamlanmalıdır. Sınavı geçemezseniz, ikinci 
sınavı almak için lütfen egitim@ntssakademi.com adresine e-posta gönderiniz.  

Talebiniz bize ulaştıktan sonra en kısa sürede hesabınıza başka bir grupta yeni bir Final 
değerlendirmesi atanacaktır. Onu kurs sayfanızda aşağıdaki gibi görürsünüz. Lütfen ikinci sınavı ilk 

sınavı tamamladıktan sonra 20 gün içinde tamamlamayı unutmayın.   

 

Şayet iki defa geçemezseniz veya 6 ay içinde kursu tamamlayamazsanız NTSS Çevrimiçi Eğitim Kayıt 

Form’unu doldurarak kursa yeniden kaydolmanız gerekir. Bunun anlamı Risk değerlendirme projesi 

dahil kursa yeniden başlamanız ve yeniden ödeme yapmanız demektir.   

size gösterir. Sorular ve cevaplarına aşağı kaydırarakta erişebilirsiniz.hangisi yanlış (kırmızı) size gösterir. Sorular ve cevaplarına aşağı kaydırarakta erişebilirsiniz.

 

i atanacaktır. Onu kurs sayfanızda aşağıdaki gibi görürsünüz. Lütfen ikinci sınavı ilk 

sınavı tamamladıktan sonra 20 gün içinde tamamlamayı unutmayın. 

i atanacaktır. Onu kurs sayfanızda aşağıdaki gibi görürsünüz. Lütfen 

sınavı tamamladıktan sonra 20 gün içinde tamamlamayı unutmayın. 

 

mailto:egitim@ntssakademi.com
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5. Risk Değerlendirme Projesi 
Güvenli Yönetim çevrimiçi kursunu tamamlayan tüm adayların Final değerlendirme sınavına ilave 

olarak tamamlanmış bir Risk Değerlendirme Projesi göndermeleri gerekir.  

 
Risk değerlendirme projesini tamamlamak için lütfen Aday için Proje Talimatı’nı indirip okuyun ve 

talimatları uygulayınç Verilen Risk Değerlendirme Proje formunu kullanmalısınız ve sonra süreci 

tamamlar tamamlamaz Risk Değerlendirme Projesini Yükleme linkine tıklayarak formu kurs sayfasına 

yükleyiniz.   

 

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

 

Risk Değerlendirme Proje formunu kullanmalısınız ve sonra süreci 

Risk Değerlendirme Projesini Yükleme linkine tıklayarak formu kurs sayfasına 

 

Risk Değerlendirme Projesini YüklemeRisk Değerlendirme Projesini Yükleme

 

Aday Geribildirimi 
sonra hakkımızda geribildiriminizi paylaşmanız gerekmektedir. Lütfen 

 

  


