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NEBOSH Nedir? 

 

The National Examination Board in Occupational Safety and Health (NEBOSH) (Mesleki 

Güvenlik ve Sağlık Ulusal Sınav Kurulu (NEBOSH)) sağlık ve güvenlik ve risk yönetimini 

kapsayan dünyaca tanınan kalifikasyonlar sunmaktadır. Önemli sayıda sağlık ve güvenlik işi 

ilanı, NEBOSH kurslarının ve eğitiminin yüksek standardını gösteren NEBOSH 

kalifikasyonlarını belirtmektedir. 

 

NEBOSH ne anlama geliyor? 

 

NEBOSH, sağlık, güvenlik ve çevre yönetiminde profesyonel kalifikasyonlar sunan 

İngiltere’nin diploma/sertifika veren bir kurumu olan Mesleki Güvenlik ve Sağlık Ulusal 

Sınav Kurulu anlamına gelir. 

 

NEBOSH eğitimi nedir ve neden önemlidir? 

Bir sınav kurulu olarak, NEBOSH eğitim sağlayıcıları için bir müfredat ve sınavlar sunar. 

NEBOSH kursları çeşitlidir ve çeşitli işyerlerinde her seviyedeki personele hitap etmektedir.  

Kurslar, NEBOSH Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası gibi, tam nitelikli bir 

sağlık ve güvenlik uzmanı olma yolunda mükemmel ilk adımlar olan dünyaca tanınan 

kalifikasyonlar sunmaktadır. 

Hangi NEBOSH kursları mevcuttur? 

 

Farklı ihtiyaç ve gereksinimler için çok çeşitli NEBOSH kursları mevcuttur: 

 

NEBOSH Health and Safety at Work Qualification (NEBOSH İşte Sağlık ve 

Güvenlik Niteliği) 

Bu kalifikasyon, belirli yasalardan çok sağlık ve güvenlik ilkelerini kapsar. Odak 

noktası ortak iş yeri tehlikeleri ve bunların nasıl tanımlanacağı ve kontrol edileceğidir. 

Bu kalifikasyon, bir risk değerlendirmesi yapmak için pratik bir gereklilik içerir. 

Önceden hiçbir bilgiye gerek yoktur ve dünyanın neresinde çalışırsanız çalışın içerik 

amaca uygundur. Bu, herkesin erişebileceği anlamına gelir. 

Bir şirketin veya sektörün karşılaştığı belirli tehlikeleri ve riskleri kapsayan içeriği 

uyarlama seçeneği de vardır. 

kalifikasyonlarımız, ilgili, titiz, ulaşılabilir ve pratik olmalarını sağlamak için sağlık ve 

güvenlik uzmanları, işverenler, meslek kuruluşları ve düzenleyiciler ile yapılan 

kapsamlı araştırmalara dayanarak geliştirilmiştir. 

Becerilerinizi ve bilgilerinizi çok çeşitli konulara uygulama kabiliyetiniz ve gerçek bir 

işyerine nasıl olumlu bir değişiklik getireceğiniz değerlendirilecektir. 

Resources (Kaynaklar) bölümünden indirilebilecek olan müfredat kılavuzunda daha 

ayrıntılı bilgiyi bulabilirsiniz. 

(https://www.nebosh.org.uk/qualifications/health-and-safety-at-work-

qualification/#resources) 
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NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety 

(NEBOSH Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası) 

NEBOSH Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Genel Sertifikası, Dünyadaki 

türünün en popüler ve tanınmış sağlık ve güvenlik kalifikasyonlarından biridir, ilk 

olarak 2005 yılında tanıtıldı ve dünya çapında 80.000'den fazla kişi tarafından alındı. 

Her yıl NEBOSH Uluslararası Genel Sertifikasını diğer NEBOSH kalifikasyonlarına 

göre daha fazla kişi almaktadır. 

Bu onaylı kalifikasyonun sahipleri, çok çeşitli işyeri tehlikelerini tanımlayabilir, 

değerlendirebilir ve kontrol edebilir. Yeterlilik risk yönetimi için pratik bir yaklaşımı 

teşvik eder ve içerik dünyanın herhangi bir yerindeki işyerlerinde uygulanabilir. 

Sağlık ve güvenlik becerileri ve bilgileri ile tanınma isteyen insanlar tarafından dünya 

çapında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Küresel olarak, işverenler, Uluslararası Genel Sertifikanın, personelinin kademe 

yönetimi ve risk yönetimi prensiplerini doğru bir şekilde anlamasını sağlayarak 

organizasyonlarının güvenlik kültürünü geliştirebileceğini düşünüyorlar. 

Kalifikasyon, Türkçe ve İngilizce olarak mevcuttur. 

Başarılı sertifika sahipleri, İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu (IOSH) üyeliğine 

başvurabilir veya Uluslararası Diploma'ya geçebilirler. 

NEBOSH Resources (NEBOSH Kaynakları) bölümünden indirebileceğiniz müfredat 

kılavuzunda daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. 

 

(https://www.nebosh.org.uk/qualifications/international-general-certificate/#resources) 

 

 

NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management (NEBOSH Proses 

Güvenliği Yönetiminde SEÇ Sertifikası)  

 

Bu proses güvenliği yönetimi kalifikasyonu, HSE'nin ileri teknik "yüksek tehlike" 

uzmanlığını NEBOSH’un güçlü mesleki İSG kalifikasyonları sunma kabiliyeti ile 

birleştiren eşsiz işbirliğinin bir sonucudur. 

Bu kalifikasyon, proses risklerinin yönetimi için kabul edilen ilkeleri ve tanınmış 

endüstriyel uygulamaları geniş bir anlayışla donatmak için tasarlanmıştır. Bu, proses 

güvenliği tehlikelerinin kontrolünü tanımalarını ve katkıda bulunmalarını 

sağlayacaktır. 

Niteliklerimiz sağlık ve güvenlik profesyonelleri, işverenler, meslek kuruluşları ve 

düzenleyiciler ile ilgili ve titiz olmakla beraber ulaşılabilir ve pratik olmalarını 

sağlamak için yapılan kapsamlı araştırmalara dayanarak geliştirilmiştir. 
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Resources (Kaynaklar) bölümünden indirilebilecek olan müfredat kılavuzunda daha 

ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. 

 

(https://www.nebosh.org.uk/qualifications/nebosh-hse-certificate-in-process-safety-

management/#resources) 

 

NEBOSH derslerini Çevrimiçi alabilir miyim? 

Tüm NEBOSH kursları yüz yüze sınıf eğitimleri olarak verilebilse de, e-learning 

platformunda esnek bir alternatif de mevcuttur. 

NEBOSH IGC ve PSM kursları şu anda uzaktan öğrenme ile tamamlanabilmektedir. Kursun 

öğrenciye daha uygun bir zamanda tamamlanmasına izin veren çevrimiçi eğitim, yoğun bir 

çalışma programına müdahale etmeden eğitimin tamamlanabileceği anlamına gelir. 

Online eğitim sınavları e-learning platformunda mevcut değildir. NTSS kayıtlı adaylar için 

sınav tarihini ve yerini organize edecektir. 

Birkaç personelin aynı eğitimi alması gerekiyorsa, işyeri çalışması da yapılabilir. Bu durumda 

bir öğretmen iş yerinizi ziyaret ederek, şirketinize ders sağlar. 

 

Hangi NEBOSH İş Sağlığı ve Güvenliği dersini alacağımı nasıl bilebilirim? HSW, IGC 

ve PSM eğitimleri arasındaki fark nedir? 

 

NEBOSH The Health and Safety at Work (HSW) 

Bireyler 

Bu kalifikasyon, işyeri sağlığı ve güvenliği prensiplerinin temel bir anlayışa ihtiyaç duyan 

herkes içindir. Yeni başlayanlar için bir sağlık ve güvenlik kalifikasyonudur ve konuyla ilgili 

önceden bilgi sahibi olmayı gerektirmez. 

 

Kalifikasyon özellikle aşağıdakilerle ilgili olabilir: 

• Takım liderleri ve denetçileri 

• Tesis yöneticileri 

• Güvenli çalışmalarını sağlamak isteyen herkes 

Ulusal ve Uluslararası Genel Sertifikalara mükemmel bir giriştir. 

Kalifikasyon İngiltere’de ve uluslararası düzeyde 

• Sadece İngiltere’ye özgü yasaları değil, sağlık ve güvenlik ilkelerini de kapsar. 

İşverenler 

Bu kalifikasyon size işgücünüzün risk kontrol anlayışını geliştirme fırsatı verir. Ortak işyeri 

tehlikeleri konusunda farkındalığı artırarak ve onları kontrol etmenin yollarını vurgulayarak, 

kuruluşunuzun sağlık ve güvenlik kültürünü ve performansını olumlu yönde etkileyebilirsiniz. 

Kalifikasyon aynı zamanda şirketinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Şirketinizde veya 
sektörünüzde karşılaşılan belirli tehlikeleri ve riskleri kapsayacak şekilde içerik eklemek 
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mümkündür. Müfredatta belirtilen içeriğe eklemek için yerleşik bir kurs sağlayıcı ile 

çalışabilirsiniz. Alternatif olarak, kuruluşunuzun bu yeterliliği sağlamak için akreditasyon 

kazanma olasılığını araştırmak isteyebilirsiniz. 

Bu yeni başlayanlar için bir sağlık ve güvenlik kalifikasyonudur ve konuyla ilgili önceden 

bilgi sahibi olmak gerekmez. Yeterlilik özellikle aşağıdakilerle ilgili olabilir: 

• Takım liderleri ve denetçileri 

• Tesis yöneticileri 

• Takımınız! 

Ulusal ve Uluslararası Genel Sertifikalarda ilerlemesini isteyebileceğiniz kişiler için 

mükemmel bir başlangıçtır. 

Yeterlilik İngiltere’de ve Uluslararası düzeyde 

• Sadece İngiltere’ye özgü yasaları değil sağlık ve güvenlik ilkelerini de kapsar. 

NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (IGC) 

Bireyler 

Bu kalifikasyon, iş sağlığı ve güvenliği prensiplerini sağlam bir şekilde anlama ihtiyacı duyan 

herkes içindir. Aynı zamanda İngiltere'ye özgü sağlık ve güvenlik yasasını da kapsar. 

Bazıları için Ulusal Genel Sertifika, iş sağlığı ve güvenliğinde ömür boyu sürecek profesyonel 

bir kariyer oluşturmak için çok önemli bir ilk adımdır. Ulusal Genel Sertifikasını alan birçok 

kişi Diploma seviyesindeki niteliklerimizden birine ilerler. Ancak, Ulusal Genel Sertifikasına 

sahip kişilerin yaklaşık dörtte üçü, asıl işlevi sağlık ve güvenlik olmayan rollerde 

kullanılmaktadır. 

Ulusal Genel Sertifika, yöneticiler, denetçiler ve sağlık ve güvenlik sorumluluklarını sağlam 

bir şekilde anlamaları gereken ve sürdürülebilir sağlık ve güvenlik iyileştirmeleri uygulamak 

isteyenler için çok faydalı bir kalifikasyon olarak görülmektedir. 

İşverenler 

Ulusal Genel Sertifika, birçok sağlık kuruluşu tarafından sürdürülebilir sağlık ve güvenlik 

iyileştirmeleri elde etmek için yöneticilerin, denetçilerin ve personelin sağlık ve güvenlik 

becerilerini ve bilgilerini geliştirmek için kullanılır. Tek kelimeyle, Ulusal Genel Sertifika 

daha güvenli iş yerlerine götüren bir kalifikasyondur. 

Ulusal Genel Sertifikaya sahip kişiler, hangi sektörde olursa olsun, kuruluşun yasal 

gerekliliklerini anlayacak, devamsızlık maliyetlerini ve sağlık ve güvenlik olaylarından 

kaynaklanan itibar kaybını nasıl azaltabileceklerini bileceklerdir. NEBOSH kalifikasyonuna 

sahip insanları işe almak, sağlık ve güvenlik için bir taahhüt ve başkalarına bir güvence 

olduğunu gösterir. Hatta tanınmış standartlara ulaşmanıza ve yeni işler kazanmanıza yardımcı 

olabilir. 

Ulusal Genel Sertifika, işyerinde sağlık ve güvenlik ilkelerini sağlam bir şekilde anlama 

ihtiyacı duyan herkes içindir. İngiltere özel yasalarına göre sağlık ve güvenlik ilkelerini 

kapsar. 
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NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management (PSM) 

Bireyler 

Dünyanın her yerinden, petrol ve gaz, kimyasallar, plastik ve ilaç gibi proses endüstrilerinde 

çalışan insanlar. 

Hem İngiltere içinde hem de dışında proses endüstrilerinde çalışan yöneticiler, güvenlik 

temsilcileri ve sağlık ve güvenlik danışmanları için idealdir. 

Proses tesisinin teknik özellikleri, tasarımı ve bakımında deneyimli kimyasal ve proses 

güvenliği mühendisleri için tasarlanmamıştır. 

Öğrencilerin zaten sağlık ve güvenlik konularında temel bir bilgiye sahip olmaları ve 

birçoğunun başka bir NEBOSH kalifikasyon kazanmaları önerilir. 

İşverenler 

People who hold the NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management have practical 

knowledge that brings real value, wherever they operate. This can help employers achieve 

international standards and can even help win new business 

NEBOSH Proses Güvenliği yönetiminde SEÇ Sertifikası, petrol ve gaz, kimyasallar, plastikler 

ve ilaç gibi proses endüstrilerinde çalışan ve etkin proses güvenliği yönetimi uygulamak isteyen 

şirketler yararlanır. 

İnsanların yaralanma ve can kaybından korunmalarına yardımcı olmak için endüstri tarafından 

etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İşverenler için bu aynı zamanda değerli varlıkların korunması 

ve kovuşturma, dava açılması ve itibar kaybından kaçınmak anlamına gelir. 

NEBOSH Proses Güvenliği Yönetiminde SEÇ Sertifikasına sahip kişiler, nerede çalışırlarsa 

çalışsınlar her yerde gerçek değer getiren pratik bilgilere sahiptir. Bu, işverenlerin Uluslararası 

standartlara ulaşmalarına yardımcı olabilir ve hatta yeni iş kazanmalarına yardımcı olabilir. 

NEBOSH Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası nedir? 

NEBOSH Uluslararası Genel Sertifikası, İngiltere dışında veya çokuluslu şirketler için çalışan 

kişiler için tasarlanmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından sağlanan uygulama 

kodları gibi Uluslararası standartlara ve delegelerin işyerlerine uygulayabilecekleri gerçek 

dünya uygulamalarına odaklanmaktadır. 

NEBOSH Uluslararası Genel Sertifikası, bir adayın dünya çapında sağlık ve güvenlik 

becerilerini tanıyan resmi bir kalifikasyondur. Yöneticilere, denetçilere ve çalışanlara, 

herhangi bir ülkede ve herhangi bir organizasyonda sağlık ve güvenlik sorumluluklarını 

yerine getirme bilgi ve becerilerini sağlar. NEBOSH web sitesinde daha fazla bilgi 

edinebilirsiniz.  

(https://www.nebosh.org.uk/qualifications/international-general-certificate/) 
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NTSS “NEBOSH Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası” için uzaktan 

eğitim sunuyor mu? 

NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika kalifikasyonu, iş sağlığı ve güvenliği ile uğraşan 

Dünyadaki tüm insanlar için geliştirilmiştir. Birden fazla çalışanın bu niteliği kazanmaya 

çalıştığı bir durumda, Ankara, İstanbul, Adana, İzmir’deki bir sınıfta veya dünya çapında bir 

kuruluşun işyerinde yüz yüze çalışılabilir. 

NTSS ayrıca işyerindeki kalifikasyonlarda sağlık ve güvenliği incelemek için bir e-öğrenim 

seçeneği sunar. Çalışma, öğrenciye nerede ve ne zaman uygunsa çevrimiçi olarak yapılır. 

 

SEÇ kariyerine başlamak istiyorum ancak deneyimim yok. NEBOSH sertifikası yeterli 

mi? 

NEBOSH sertifikası bir SEÇ(Sağlık, Emniyet, Çevre) dönüşümü için iyi bir giriş noktasıdır. 

SEÇ  alanında herhangi bir deneyiminiz yoksa, NEBOSH HSW eğitimini (İşyerinde İş Sağlığı 

ve Güvenliği) takip etmenizi öneririz. NEBOSH HSW size iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

temel bilgileri verecektir. 

NEBOSH HSW'yi tamamladığınızda, NEBOSH IGC eğitimini (Uluslararası Genel Sertifika) 

alarak bilgilerinizi geliştirebileceksiniz. 

Bir NEBOSH sertifikası iş bulma güvencesi midir? Herhangi bir yerde çalışabilir 

miyim? 

Bir NEBOSH sertifikasının hemen bir iş bulmanıza izin vereceğinden emin olamayız. Ancak, 

özgeçmişinizde bir NEBOSH sertifikası Uluslararası pazarda fark yaratmanızı sağlayacaktır. 

Bu sertifika, işyerinde Sağlık ve Güvenlik alanında mükemmellik garantisi olarak Uluslararası 

kabul görmektedir ve bu alanda iyi bilgiyi haklı göstermenizi sağlayacaktır. NEBOSH HSW 

ve IGC kursları tüm sektörler ve endüstriler için uygundur. 

NEBOSH HSW eğitiminin önkoşulları nelerdir? 

NEBOSH HSW eğitimi için önkoşul bulunmamaktadır. NEBOSH HSW eğitimi, iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili temel bilgileri almak isteyen tüm çalışanlar için uygundur.  

NEBOSH IGC eğitiminin önkoşulları nelerdir? 

Bu eğitimi takip etmek isteyen adayların SEÇ'de asgari deneyim ve / veya bilgiye sahip 

olmaları şiddetle tavsiye edilir. 

  

NEBOSH eğitimlerini şirket içinde yapıyor musunuz? 

Evet. Genel olarak, NEBOSH eğitimlerimiz şirket içi ofislerimizde yapılmaktadır. Ancak, 

şirketinizde çalışanlarınız için bir NEBOSH eğitimi düzenleyebiliriz. 
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Ayrıca, yurtdışında NEBOSH eğitimleri düzenleyebiliriz. Bu şartlar altında gerçekleşecek 

eğitimin tek şartı en az 15 adaydır. 

Eğitim ücretine neler dahildir? 

Fiyatlarımıza şunlar dahildir: 

 Nebosh’a kayıt ve incelemenizin maliyeti 

 Kurs ve revizyon materyalleri 

 Sınav kağıtlarını çevirmenin maliyetleri 

Fiyatlarımıza aşağıdakiler dahil değildir: 

 Konaklama ve ulaşım 

 İkram masrafları 

 

Hangi dillerde bir kurs ve sınava girebilirim? 

Merkezimiz NEBOSH eğitimini aşağıdaki dillerde vermek üzere akredite edilmiştir: 

 HSW: Sadece İngilizce 

 IGC : Türkçe ve İngilizce 

 PSM: Sadece İngilizce 

IGC Eğitimi - GC3 pratik uygulaması nedir? 

IGC eğitiminin GC3 ünitesi saha da yerinde bir incelemedir. Bu, NEBOSH IGC'nin final 

sınavından sonra en geç iki hafta içinde, işyerinde gerçek hayatta gerçekleştirilen iki saatlik 

bir pratik değerlendirmedir. 

  

Eğitim sonrası iş yerimde olmayacaksam veya işsiz olduğumda, GC3 pratik 

uygulamasını nasıl yapabilirim? 

Sorun değil. Şirketinizde olmanıza gerek yok. İncelemenizi gerçekleştirmek için tercih 

ettiğiniz küçük bir şirketi seçebilirsiniz. 

  

Başarısız olursam NEBOSH sınavına tekrar girebilir miyim? 

Evet. Bir NEBOSH sınavında başarısız olursanız veya sertifikanızı almak için gereken tüm 

üniteleri tasdik edemezseniz, ilk sınav tarihinizden itibaren 5 yıl içinde tekrar girebileceksiniz. 

Eğitimi tekrar almanız gerekmeyecek, ancak kayıt ve sınav ücretlerini yeniden ödemek 

zorunda kalacaksınız. (Her birim için 210 GBP + KDV) 

 

Eğitim ve sınavlar Türkçe olarak alınabilir (sadece IGC için) İngilizce kurs 

sertifikasından herhangi bir farkı var mı?  

Hayır. Merkezimiz NEBOSH tarafından Türkçe olarak NEBOSH IGC eğitimleri vermek için 

akredite edilmiştir. Türkçe eğitim alsanız bile, NEBOSH size İngilizce olarak sertifikanızı 
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verecek ve İngilizce eğitim almış gibi Uluslararası bir tanıma sahip olacaksınız (ayrım 

yapılmadan). 

  

Bir NEBOSH sertifikası ne kadar süre geçerlidir? 

Nebosh sertifikanız ömür boyu geçerlidir.  

  

Daha fazla bilgi için: 

https://www.nebosh.org.uk/faqs/ 

Aradığınızı bulamıyorsanız, lütfen info@ntss.com.tr  adresine e-posta gönderin ya da +90 (0) 

312 911 0 860 dan bizi arayınız. 
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