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I. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

Adı-Soyadı  

Doğum Tarihi  

TC Kimlik No   

Adres 

 

 

Fatura/ Sertifika Gönderim 
Adresi mi? 

 

Telefon  

E-posta  

Cinsiyet Erkek                        Kadın  

Uyruk  

Çalıştığı Firma  

Görevi  

Eğitim Düzeyi  

İSG ile ilgili kaç yıllık bir iş 
deneyimine sahipsiniz? 

 

Daha önce hiç kalite yönetim 
sistemi kursuna katıldınız mı? 

Evet                         Hayır 

İngilizce Seviyesi   

II. EĞİTİM PROGRAMININ DETAYLARI 

Eğitim Adı   

Tarih :  

Yer:   

III. FATURA BİLGİLERİ  

Adı-Soyadı /Firma Adı  

Adres  

Fatura/ Sertifika 
Gönderim Adresi mi? 
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Vergi Dairesi   

Vergi No /TC Kimlik No  

Sipariş No  

 
Yeterli kişi sayısı sağlanamadığı takdirde ‘NTSS’, sınıf eğitimi bir sonraki tarihe erteleme veya 
iptal etme hakkına sahiptir. Erteleme veya iptal durumunda önceden ödenmiş tüm ücretler için 
%100 iade yapılır.  

Zorlu bir çalışma programına başlamak üzeresiniz, ancak bu program sağlık ve güvenlik yönetimi 
konusundaki bilginizi ve anlayışınızı ve mesleki durumunuzu geliştirecek bir programdır. 

NTSS: 

Sınıf Eğitimleri için: 
 Öğrenmeye elverişli bir sınıf ortamı sağlayacak 
 Sınıfta öğretimini sağlamak için uygun nitelikli ve deneyimli öğretmenler kullanacak 
 Tüm ders programındaki (müfredat) öğrenme çıktıları kapsayacak 
 Kalifikasyonu geçmek için gereken tüm bilgileri sağlayacak veya yönlendirecek. 
 Revizyon ve sınav tekniği konusunda uzman tavsiyesi sağlayacak 
 Herhangi bir soruyu zamanında yanıtlayacak 
 Her zaman gayretli ve saygılı olacak. 

 
E-learning Eğitimleri için 

 Öğrenmeye elverişli NEBOSH tarafından onaylı eğitim sunumları sağlayacak 
 Tüm ders programındaki (müfredat) öğrenme çıktılarını kapsayacak 
 Kalifikasyonu geçmek için gereken tüm bilgileri sağlayacak veya yönlendirecek 
 Revizyon ve inceleme tekniği konusunda uzman tavsiyesi sağlayacak 
 Herhangi bir soruyu zamanında yanıtlayacak 
 Her zaman gayretli ve saygılı olacak. 

Siz: 

Sınıf Eğitimleri için: 
 Tüm planlanmış sınıf oturumlarına katılmalısınız* 
 Hazırlık sınavlarına katılmalısınız * 
 Ödevlerinizi yapmalısınız * 
 Sınıf etkinliklerine olumlu yönde katkıda bulunmalısınız 
 Öğrenme açısından pasif olmaktan ziyade aktif olmak için çaba harcamalısınız 
 İlk fırsatta herhangi bir öğrenme zorluğunuz varsa belirtmelisiniz 

E-Learning Eğitimleri için: 
 Tüm eğitim sunumlarını izlemeli ve öğrenmelisiniz* 
 Kursa ait çalışma kitabına çalışmalısınız* 
 Ödevlerinizi yapmalısınız* 
 Öğrenme açısından pasif olmaktan ziyade aktif olmaya çaba harcamalısınız 

 
Çalışma programınıza başlamadan önce, lütfen NEBOSH’un Öğrenci Hüküm ve Koşullarını 
aşağıdaki linkten indirip okuyunuz. (Türkçe doküman mevcuttur) 
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https://www.nebosh.org.uk/policies-and-procedures/learner-terms-and-conditions/ 
 

*Bahsedilen maddeleri yapamayacak durumdaysanız, ilgili bölümleri çalışmak sizin 
sorumluluğunuzdadır.  

GİRİŞ GEREKLİLİKLERİ VE MUAFİYETLER 

HSW 

Giriş gereklilikleri 

Bu kalifikasyon için Sağlık ve güvenliğe faydalı bir giriş sağlayacak resmi bir giriş şartı 
yoktur. Ancak, öğrencilerin müfredatta yer alan kavramları, tamamlayacakları dersin 
verileceği ve değerlendirileceği dilde anlayabilmeleri ve ifade edebilmeleri önemlidir. 

Bu kalifikasyon İngilizce dilinde verilmektedir ve NEBOSH öğrencilere, IELTS 
sınavlarında 5.0 veya daha yüksek bir Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi (IELTS) 
puanına eşdeğer asgari İngilizce standardına erişmelerini önerir.  

Muafiyetler 

NEBOSH İşde İş Sağlığı ve Güvenliği (HSW) iki üniteden oluşmaktadır; HSW1 ve 
HSW2.  

HSW1 Birimi için mevcut muafiyetler: 

Award in Health, Safety and Environment in the Process Industries’e sahipseniz, HSW1'i 
tamamlamanız gerekmez. – HSEP1 ünitesi için alınmış geçer puandır. 

Muafiyetlerle ilgili önemli bilgiler: 

 HSEP1 ünitesi muafiyeti normalde beyan tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir. 
 Beyan tarihi, ünite sertifikasına basılan tarihtir. 
 Muafiyet kalifikasyon süresi - yeni kalifikasyonun son ünitesinin sınav tarihi, 

muafiyet olarak kullanılan ünitenin ilan tarihinden itibaren 2 yıl içinde olmalıdır.  
IGC 

Giriş gereklilikleri 

Bu kalifikasyon için Sağlık ve güvenliğe faydalı bir giriş sağlayacak resmi bir giriş şartı 
yoktur. Ancak, öğrencilerin müfredatta yer alan kavramları, tamamlayacakları dersin 
verileceği ve değerlendirileceği dilde anlayabilmeleri ve ifade edebilmeleri önemlidir. 

NEBOSH, bu kalifikasyonu İngilizce alan öğrencilere, IELTS sınavlarında 6.0 veya 
daha yüksek bir Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi (IELTS) puanına eşdeğer asgari 
İngilizce standardına erişmelerini önerir. 

Muafiyetler 

Uluslararası Genel Sertifika üç üniteden oluşur: IGC1, GC2 ve GC3. 
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IGC1 Ünitesi için muafiyetler: 

• International Certificate in Fire Safety and Risk Management - IGC1 ünitesi için 
alınmış geçer puandır. 

• International Certificate in Construction Health and Safety - IGC1 ünitesi için 
alınmış geçer puandır. 

• International Diploma in Occupational Health and Safety nin IA ünitesi -% 45 ile 
sınırlandı. 

GC2 Birimi için mevcut muafiyetler: 

• National General Certificate in Occupational Health and Safety - GC2 veya NGC2 
ünitesi için alınmış geçer puandır. 

GC3 Ünitesi için mevcut muafiyetler: 

• National General Certificate in Occupational Health and Safety – GC3 veya 
NGC3 ünitesi için alınmış geçer puandır. 

Bununla birlikte, son beş yıl içinde yukarıdaki kalifikasyonları geçmiş olmanız gerekir. 
Beş yıl, bir ünitenizin veya kalifikasyon derecenizin sonuç beyanından sonra başlar. 

PSM 

Giriş gereklikleri 

Bu kalifikasyon için giriş gerekliliği yoktur, ancak öğrencilerin zaten sağlık ve güvenlik 
konularında temel bir bilgiye sahip olmaları ve çoğundan başka bir NEBOSH kalifikasyonuna 
sahip olmaları önerilir. 
 
Ayrıca, müfredatta yer alan kavramları anlamak ve açıklamak için öğrencilerin uygun bir 
İngilizce dili standardına sahip olmaları da önemlidir. 
 

Bu kalifikasyon İngilizce dilinde verilmektedir ve NEBOSH öğrencilere, IELTS 
sınavlarında 6.0 veya daha yüksek bir Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi (IELTS) 
puanına eşdeğer asgari İngilizce standardına erişmelerini önerir. 

Muafiyetler 

PSM1 ünitesi için muafiyete izin verilmez 
 

Daha fazla bilgi için lütfen IELTS El Kitabının en son sürümüne bakın veya IELTS web 
sitesine bakın: http://www.ielts.org/institutions/test_format_and_results.aspx. 

IELTS Avrupa Ortak Diller Çerçevesi (CEFR) puanlarını gösteren bir çizelge, British Council ve 
IELTS web sitelerinde bulunabilir:  
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https://takeielts.britishcouncil.org/find-out-about-results/understand-your-ielts-scores/common-
european-framework-equivalencies 

https://www.ielts.org/ielts-for-organisations/common-european-framework 

Kendi dil uzmanlıklarını değerlendirmek isteyen öğrenciler, sınava girme konusunda bilgi için 
IELTS web sitesine başvurabilir: 

 http://www.ielts.org/faqs.aspx 

KURS SÜRESİ  VE ÖZEL ÇALIŞMA ZAMANI GEREKSİNİMLERİ 

HSW 

Bu Kalifikasyon için gerekli öğretim süresi 18 saattir. 6 saatlik özel çalışmayı tamamlamanız 
önerilir.  

IGC 

Ünite IGC1: 36 saat öğrenim ve 23 saat özel çalışma Toplam: 59 saat 
 
Ünite GC2: 42 saat öğrenim ve 26 saat özel çalışma Toplam: 68 saat 
 
Ünite GC3: 2 saat öğrenim ve 4 saat özel çalışma Toplam: 6 saat 
 
Bu nedenle, bir çalışma programı en az öğretim saati 80 ve yaklaşık 53 saat özel çalışma, 
toplamda 133 saat temeline dayanmalıdır. 
 
PSM 
 
Çalışmanızı en az 28 ders saati ve yaklaşık 20 saat özel çalışma planı yapmalısınız. 

MÜFREDAT  ÖZETİ 

HSW 

Kalifikasyon 2 üniteye ayrılmıştır: HSW1 (İşyeri güvenliği temelleri) ve HSW2 (Risk 
değerlendirme faaliyeti).  
 
Ünite HSW1: İşyeri Güvenliği Temelleri 

HSW1 ünitesi ayrıca 10 elemente ayrılmıştır: 

1. Sağlık ve Güvenlik temelleri 

2. Sağlık ve Güvenlik sorumluluğu 

3. Sağlık ve Güvenlik risk değerlendirmesi ve kontrolü 
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4. İş ekipmanları  

5. Ulaşım güvenliği 

6. Elektrikle çalışma  

7. Yangın güvenliği 

8. Elleçleme ve tekrarlayan hareketler  

9. Tehlikeli maddeler  

10. Çalışma Ortamı  

Ünite HSW2: Risk Değerlendirme Faaliyeti 
 
HSW2 ünitesi işyerinde risk değerlendirme faaliyetidir. 
 
HSW özet müfredatı, müfredat rehberini ve öğrenme çıktıları için, lütfen bu bağlantıdan İngilizce 
dokümanı indirin ve okuyun: https://www.nebosh.org.uk/qualifications/health-and-safety-at-
work-qualification/ 

IGC 

Ders programı 3 üniteye ayrılmıştır. Ünite IGC1 ayrıca beş elemente ve Ünite GC2 de sekiz 
elemente bölünmüştür. 

IGC1: Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi 

1. Sağlık ve Güvenliğin Temelleri 

2. Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi 1- Planla 

3. Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi 2-Yap 

4. Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi 3- Kontrol Et 

5. Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi 4- Eyleme Geç 

GC2: Uluslararası İşyeri Riskleri Kontrolü Bölümü 

1. İşyeri Tehlikeleri ve Risk kontrolü 

2. Nakliye Tehlikeleri ve Risk Kontrolü 

3. Kas-iskelet Sistemi Tehlikeleri ve Risk Kontrolü 

4. İş Ekipmanları Tehlikeleri ve Risk Kontrolü 

5. Elektrik Güvenliği 

6. Yangın Güvenliği 

7. Kimyasal ve Biyolojik Sağlık Tehlikeleri ve Risk Kontrolü 

8. Fiziksel ve Psikolojik Sağlık Tehlikeleri ve Risk Kontrolü 
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GC3: Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Pratik Uygulamaları 

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Pratik Uygulaması (Risk Değerlendirme Projesi) 

 
IGC özet müfredatı, müfredat rehberini ve öğrenme çıktıları için, lütfen bu bağlantıdan 
Türkçe dokümanı indirin ve okuyun: 
https://www.nebosh.org.uk/qualifications/international-general-certificate/ 
 

PSM 

Kalifikasyon, Ünite PSM1'in dört elemente bölündüğü tek bir Ünite Kalifikasyondur. 

Ünite PSM1: Proses Güvenlik Yönetimi  

1. Proses güvenliği liderlik  

2. Proses risk yönetimi   

3. Proses güvenlik tehlike kontrolü 

4. Yangından korunma ve acil müdahale  

 
PSM müfredatı rehberi ve öğrenme çıktıları için, lütfen bu bağlantıdan İngilizce 
dokümanı indirin ve okuyun: https://www.nebosh.org.uk/qualifications/nebosh-hse-
certificate-in-process-safety-management/ 

SINAV BİLGİLERİ 

HSW 

Sınav dili İngilizcedir. 

Ünite HSW1 

 Ünite HSW1, bir saatlik çoktan seçmeli bir sınavla değerlendirilen, öğretilen bir Ünitedir. 
 Her sınav, soru başına bir doğru ve üç yanlış cevap içeren kırk sorudan (her biri 1 puan) oluşur 
 Tüm sorular zorunludur 
 Aday cevap kağıtları elektronik olarak taranır ve işaretlenir. 

Ünite HSW2 

 Ünite HSW2, adayın kendi işyerinde gerçekleştirilen pratik bir değerlendirme ile 
değerlendirilir. 

 Bu, akredite olmuş kurs sağlayıcısının belirlediği bir tarihte yapılır ve çoktan seçmeli bir 
sınavın 10 iş günü içinde yapılmalıdır. 
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 Pratik değerlendirme akredite olmuş kurs sağlayıcı tarafından dahili olarak değerlendirilir ve 
harici olarak NEBOSH tarafından yönetilir. 

Her ünite için geçiş standardı, hem çoktan seçmeli kağıt (HSW1) hem de risk değerlendirme 
faaliyet birimi (HSW2) için% 60'tır. 

IGC 

Bu kalifikasyon, her biri ayrı ayrı değerlendirilen üç üniteden oluşmaktadır: 

Ünite IGC1: Sağlık ve Güvenlik Yönetimi 
 10 kısa cevap ve bir uzun cevaplı sorudan oluşan 2 saatlik bir yazılı sınav ile değerlendirilir. 

 
Ünite IGC2: İşyeri Tehlikelerini Kontrol Etme 

 10 kısa cevap ve bir uzun cevaplı sorudan oluşan 2 saatlik bir yazılı sınav ile değerlendirilir. 
 

Ünite IGC3: Sağlık ve Güvenlik Pratik Uygulama 
 Adayın işyerinde yapılan 2 saatlik pratik sınav ile değerlendirilir. Değerlendirmeler, 

sınavdan sonraki 10 gün içinde yapılmalıdır. 
 
Adaylar, geçme notu ile tamamlanan her ünite için bir ünite sertifikası alacaklardır. Adayların 
Kalifikasyonu almak için üç üniteden de geçmesi gerekiyor. 

Her bir ünite için geçiş standardı önceden belirlenmiş kriterlere göre değişebilir ancak yazılı 
belgeler için% 45 (IGC1 ve GC2) ve pratik uygulama birimi (GC3) için% 60'a normalleştirilir. 
 
Son beş yıl içinde yukarıdaki kalifikasyonları geçmiş olmanız gerekir. Beş yıl, bir ünitenizin veya 
kalifikasyon derecenizin sonuç beyanından sonra başlar. 

 
Kursun başarılı bir şekilde tamamlanması, adayların uluslararası kabul görmüş bir nitelik 
kazanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu'nun (IOSH) Ortak Üyelik 
(AIOSH) hakkına sahip olacaklar. Yeterlilik ayrıca IOSH'nin Teknisyen Üyeliği (Tech IOSH) için 
akademik gereksinimleri de karşılamaktadır. 
 
PSM 
 
Kurs ve sınav dili İngilizce’dir.  

 PSM, 90 dakikalık çoktan seçmeli bir soru kağıdı ile değerlendirilir. 

 Soru kağıdı 40 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır; Soruların 10 tanesi, makalenin 
tamamına rastgele dağıtılacak olan senaryo sorularıdır. 

 Her soru bir puan değerindedir ve bir doğru ve üç yanlış cevap vardır 

 Soru kağıdı, tüm ders öğelerini en az bir soru ile kapsar ve tüm sorular zorunludur. 

 Birim / yeterlilik için başarılı geçme standardı% 60'tır (40 üzerinden 24 doğru soru). 
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Önemli Not: Tüm soru kağıtları ve cevap kağıtları NEBOSH’un sahipliğinde olup sorular ya 
da cevaplar NTSS bünyesinde saklanmamaktadır.  

SINAV KAYDI VE ÜCRETLERİ 

Sınavların tarihleri, kursa NTSS temsilciniz ile birlikte kayıt yaptırdığınızda seçilir ve ödenir. 

Adayın sınav kaydında değişiklik yapmak istemesi halinde, en kısa zamanda NTSS ile iletişim 
kurması gerekir. Lütfen dikkate alınız: Herhangi bir değişiklik, uygun bir yer olmasına bağlıdır ve 
ek ücrete tabi olabilir. 
 
Sınavdan önce, adayın yer bilgisi ve Kurs Kayıt Formu ile bir hatırlatma mesajı alacaktır ve bu 
formu doldurularak NTSS’e geri iletmesi gerekmektedir. 

Öğrenci ayrıca sınavın pratik bölümüne ve son teslim tarihinin ayrıntılarına dair talimatlar 
alacaktır. 

Eğitim ücretine sadece ilk sefer girilen sınav(lar)a ait ücretler dahildir. Adayın geçemediği 
sınavdan yeniden sınava girmesi (GC3 dahil) ücrete tabidir.   

İşlemle ilgili herhangi bir sorunuz olursa lütfen info@ntss.com.tr   adresinden müşteri hizmetleri 
ekibimiz ile iletişime geçin veya +9 (0) 312 911 0860 numaralı telefondan bizi arayın.   

POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

1- NEBOSH prosedür ve politikalarının son sürümlerine aşağıdaki linkten 

erişebilirsiniz. 

https://www.nebosh.org.uk/policies-and-procedures/ 

a. Malpractice Policy 

b. Enquiries About Results (EARs) (Policy and forms) 
c. External equal opportunities policy 

d. Learner Terms and Conditions ve fazlası. 

2- HSW Kalifikasyonunun destek dökümanlarının son sürümlerine aşağıdaki linkten 

erişebilirsiniz.  

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

HSW2: Health and Safety Practical Application Guidance başlığı altında 

a. HSW2 Guidance and information 

b. HSW2 Declaration 

c. HSW2 Workplace risk assessment  
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3- IGC Kalifikasyonunun destek dökümanlarının son sürümlerine aşağıdaki linkten 

erişebilirsiniz 

https://www.nebosh.org.uk/qualifications/international-general-certificate/ 

a. Guidance on Command Words başlığı altında 

i. Guidance on command words (İngilizce ve Türkçe)  

b. Under GC3: Health and Safety Practical Application 

i. GC3 Guidance and information  

ii. GC3 Candidate Report Template 

iii. GC3 Candidate Observation Sheet 

iv. GC3 Declarations 

c. Preparing learners for Assessment Guide 

4- PSM Kalifikasyonunun destek dökümanlarının son sürümlerine aşağıdaki linkten 

erişebilirsiniz 

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

management/ 

a. Preparing learners for Assessment Guide (IGC Assessment guide ile aynı) 

5- NTSS Prosedür ve politikaları 

a. PO-03 Veri Koruma Politikası  

b. PO-02 İSG-Çevre Politikası 

c. PO-04 Fırsat Eşitliği Politikası 

d. PR-15 Kursiyer Şikayet ve İtiraz Prosedürü 

e. PR15-FR-01 Kursiyer Şikayet ve İtiraz Formu 

f. PR02-FR-55 Aday Geribildirim Formu  

Lütfen bu kalite dökümanlarını aşağıdaki linkten indirip okuyunuz: 

https://www.ntss.com.tr/politika-prosedur.html  

GERİ BİLDİRİM 

Kursunuzda başarılar dileriz. Herhangi bir sorunuz ya da geri bildiriminiz varsa lütfen kurs 
eğitmeninizle görüşmekten çekinmeyin ya da info@ntss.com.tr adresinden müşteri hizmetleri 
ekibimizle iletişime geçin ya da +9 (0) 312 911 0860 numaralı telefondan bizi arayın. 

HÜKÜM VE KOŞULLAR 
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NEBOSH bu yeterlilik için diploma/sertifika veren bir kurum olduğundan, hüküm ve koşullarını 
iyi bilmeniz çok önemlidir. Bunlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.nebosh.org.uk/policies-and-procedures/learner-terms-and-conditions/ 
 
Bu sözleşmenin bir parçası olan NTSS’in Öğrenci Şartlar ve Koşullar dökümanını aşağıdaki 
linkten indirip okuyabilirsiniz. 
https://www.ntss.com.tr/politika-prosedur.html  
 
Eğitim takvimi güncellemeleri, yeni eğitimler ve hizmetleriniz, sektörden haberleri ve 
etkinliklerinizden haberleri içeren e-bülteninizi e-posta ile almak istiyorum.  
☐ Evet       ☐ Hayır  (Lütfen birini seçiniz) 
 
Sınıf eğitimlerinde toplu çekilen fotoğraflar içindeki fotografik resmimin NTSS tarafından web 
sitesinde ve broşürlerde reklam amaçlı kullanmasına izin veriyorum 
☐ Evet       ☐ Hayır (Lütfen birini seçiniz) 
 
Aşağıyı imzalayarak, belirtilen tüm geçerli yönergeleri ve anlaşmaları okuduğumu, anladığımı ve 
bunlara uyduğumu onaylıyorum. 
 
Yukarıdaki kişisel bilgilerimin doğru olduğunu ve açık rızam ile verdiğimi, Kişisel verilerin 
korunması ile ilgili NTTS’in Veri Koruma Politikasını okuduğumu beyan ederim. 
 
 
İmza: __________________________________________Tarih:______________________ 
 
Öğrenci Adı: ___________________________________________________________ 
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