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Giriş 
NEBOSH, bazı yeterlilik üniteleri için kâğıt esaslı, 
gözetmenli sınavların kalıcı bir alternatifi olarak, defter 
kitap açık sınavlar (OBE) oluşturdu. 

Defter kitap açık sınavlar yaygın olarak kullanılmaktadır ve 
NEBOSH değerlendirmesine evinizden veya bir başka güvenli 
ve uygun konumdan girebileceğiniz, geçerli ve güvenilir bir 
değerlendirme yöntemidir. Defter kitap açık sınavlar, insanların 
NEBOSH'tan beklediği titizliği ve itibarı sürdürmeye devam 
ediyor. Bu beklentiler arasında intihal ve gizli anlaşmaya karşı 
dikkatli bir denetim de yer alıyor.

Bu belge:
- Defter kitap açık sınavınıza ve kapanış görüşmesine 

hazırlanmanıza yardımcı olacak
- neler beklemeniz gerektiğini açıklığa kavuşturacak
- en iyi performansınızı nasıl gösterebileceğiniz konusunda 

rehberlik sunacak.

Bu rehberi, şu rehberlerle paralel olarak okumanızı tavsiye 
ederiz:
- NEBOSH Defter Kitap Açık Sınavları: Teknik Katılımcı Rehberi
- NEBOSH Defter Kitap Açık Sınavları: Uygulama Rehberi

Eğitim Danışmanı nedir? 
Eğitim Danışmanı, size eğitim kursunu sağlayan ve sınavınız 
için kayıt yaptıran kuruluştur.

İngilizce dışındaki dillerde sınavlar
Lütfen dikkat: Defter kitap açık sınava İngilizce dışındaki 
bir dilde girecekseniz, belgeler, sınav kağıdı ve cevap 
kağıdı şablonu seçtiğiniz dilde sunulacaktır. Çevrimiçi sınav 
platformuna da seçtiğiniz dilde erişim mümkündür. Lütfen 
daha detaylı bilgi için, Teknik Katılımcı Rehberine bakın. 

Diğer tüm belgeler ve uygulama yalnızca İngilizce dilindedir.

Değerlendirme 
Defter kitap açık sınav nedir? 
Defter kitap açık sınavlar, kâğıt esaslı, gözetmenli sınavlarla 
aynı öğrenim çıktılarını ve değerlendirme kriterlerini test 
edebilir. Ancak klasik sınavların aksine, ders kitaplarına ve dijital 
kaynaklara erişim imkanınız vardır.

Defter kitap açık sınavlar, ilgili bilgilerin özünü yakalama ve 
uygulama; ve bunu, sorulara yanıt verecek şekilde düzenleme 
becerinizi test eder. 

Bu defter kitap açık sınav, hangi açılardan geleneksel 
gözetmenli sınavlardan ayrışıyor?
NEBOSH sınavları geleneksel olarak şu özelliklere sahip 
olagelmiştir:
- katılımcıların başında gözetmenler bulunur ve sorulara el 

yazısıyla cevap verilir
- sınavlar, belirli bir saatte başlayıp bitecek bir oturum 

çerçevesinde yapılır
- sınav, aynı anda birçok katılımcının değerlendirmeye tabi 

tutulduğu bir sınav mekanında gerçekleştirilir.

NEBOSH defter kitap açık sınavlarındaysa:
- değerlendirme oturumuna kendi başınıza, uzaktan 

katılacaksınız – insanlar genellikle evlerinden katılır
- sınav oturumu sırasında ders kitaplarına, notlarınıza ve diğer 

kaynaklara erişiminiz olacak

Geleneksel sınavlarla benzerlikleri var mı? 
Geleneksel kâğıt esaslı sınavların değiştirilmiş hali olsalar da 
aralarında birçok benzerlik de bulunur. Soru kâğıtları format 
olarak benzerdir ve ayrıca soruların içeriği ve bunları yanıtlamak 
için beklenen çaba benzerdir. Ancak, cevaplarda beklenen 
sözcük sayısı ve ayrıntı seviyesi farklıdır. Zira bu formatta soruları 
yanıtlamak için daha fazla süreye sahip olursunuz ve referans 
kaynaklarına erişebilirsiniz.

NEBOSH defter kitap açık sınavı, NEBOSH klasik gözetmenli 
sınavları kadar güvenilir midir?
Sınav sırasında ders kitaplarına ve kaynaklara erişim imkanı 
olduğu için, defter kitap açık sınavların daha önceden çalışma 
veya hazırlık gerektirmediği düşüncesi, en önemli yanılgılardan 
biridir. Bu doğru değil çünkü materyallerle gerçekten haşır neşir 
olmanız ve kavramlarla teorinin nasıl uygulandığını anlamanız 
gerekir. Sınavınızı değerlendiren kişi bir takım olguları 
hatırlayıp hatırlamadığınıza değil, daha derin bir kavrayışa 
sahip olup olmadığınıza ve bunu sınav kağıdındaki senaryoya 
nasıl uyguladığınıza bakacaktır. Defter kitap açık sınavlar 
kavrayışınızın derinliğini ölçer, bu nedenle sınava hazırlanmanız 
ve öğrendiklerinizi gözden geçirmeniz oldukça önemlidir.

Defter kitap açık sınavıma nasıl erişir ve teslim ederim? 
Çevrimiçi sınav platformumuzu kullanacaksınız. Ayrıntılı 
rehberlik için NEBOSH Defter Kitap Açık Sınavları: Teknik 
Katılımcı Rehberini inceleyin. 
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Defter kitap açık sınavın formatı ne olacak? 
Defter kitap açık sınav, size bir senaryo vererek başlayacak. Bu, 
genellikle gerçekçi bir kurum veya iş yerinin tasviriyle, normal 
operasyonel faaliyetlerin ve çalışan davranışının bir özetini içerir. 
Senaryo, bir kaza veya güvenlik müdahalesi gibi gelişen bir 
durumu özetleyerek devam edebilir. Tarif edilen bu iş yerinde, 
örneğin güvenlik müdürü gibi belirli bir görevde olduğunuzu 
hayal etmeniz istenebilir.

Çeşitli alt görevlere ayrılan bir dizi görevi yürütmeniz 
istenecektir. Zamanı yönetmenize yardımcı olmak için, her bir 
görev/soru için alabileceğiniz maksimum puanları belirteceğiz.

Bu görevler, kısmen ya da tamamen senaryo içerisindeki 
kılavuzlara ve kanıtlara dayanacak. Dolayısıyla, yanıtların 
senaryoyla ilgili olması ve bazı durumlarda cevaplarınızı 
desteklemek için belirli kanıtlar sunmanız gerekecek.

Daha ayrıntılı bilgiler ve fikirler sunmanızı beklediğimizden, 
araştırma yapmanız ve sınavı tamamlamanız için size 24 
saat vereceğiz. Bu, çalışmalarınız aracılığıyla edindiğiniz bilgi 
birikimini kullanarak soruları cevaplamadan önce, senaryoyu 
yorumlama becerinizi tam anlamıyla test edecek zorlu bir sınav. 
Değerlendirmeyi, dünyanın herhangi bir yerindeki evinizde 
tamamlayabileceksiniz.

Belirli bir senaryoya bağlı olmakla birlikte, örnek bir soru şu 
şekilde olabilir:

Bu kuruluşta iş gücüne yönelik danışmanlığı nasıl 
geliştirebilirsiniz?

Dikkat: Uygun olduğu durumda, senaryoda verilen ilgili bilgileri 
kullanarak, cevabınızı desteklemelisiniz.

Veya

Yalnızca senaryoya dayanarak, bu kuruluş içerisindeki 
danışmanlığın etkinliğini değerlendirin.

İpucu: NEBOSH web sitesinden örnek soru kağıdı indirin: 
http://www.nebosh.org.uk/obe-resources 
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Sınavınıza çalışma 
Yine de tekrar gözden geçirmem gerekecek mi? 
Evet! Her türlü değerlendirme, Ünitenin öğrenme çıktılarını 
karşıladığınızdan emin olmak için tasarlanmıştır. Dolayısıyla, 
her değerlendirmede olduğu gibi bunun için de hazırlanmanız 
gerekecek.

Defter kitap açık sınav esnasında, kitaplara başvurma ve 
internette arama yapma şansınız olacak; ancak bunlar, kapsamlı 
ve sıkı bir tekrarı ve hazırlığı destekleyecek nitelikte olmalı.

Bu, bir defter kitap açık sınav olsa da tekrar yapmanız ve 
notlara aşina olmanız önemlidir. Yanıtlarınızı tamamlamak ve 
teslim etmek için sınırlı bir süreniz olacak ve bu sürenin ne 
kadar çabuk geçtiğine şaşıracaksınız.

En iyi nasıl hazırlanırım?
Eğitmeninizle ve Eğitim Danışmanınızla çalışmaya devam edin 
ve ulaşabildiğiniz her türlü ders ve destekten faydalanın. Tekrar 
ve hazırlık tavsiyelerini dinleyin. Bunlar arasında:
- ders materyallerinize çalışmak
- tüm öğrenim çıktılarını anladığınızdan emin olmak (web 

sitemizin ilgili yeterlilik sayfasındaki yeterlilik özelliklerinde 
ayrıntılı olarak verilmiştir)

- derslerin, gerçek dünyayla ne şekilde ilgili olduğunu anlamak 
için daha geniş araştırmalar yapmak.

Hazırlığınızın bir parçası olarak daha geniş okumalar 
yapmanızı tavsiye ederiz; bu sayede bunu, sınav esnasında 
yapmak zorunda kalmazsınız. Senaryoya ve sorulan 
sorulara odaklanabilecek ve ilgili bilgileri hızlı bir şekilde 
toparlayabileyecek duruma gelebilmelisiniz. Bunu başarmak 
için notlarınıza aşina olmanız, bunları sınav sırasında ihtiyaç 
duyduğunuzda kolayca bulacak şekilde düzenlemeniz gerekir.

Sınavımı tamamlamak için ne kadar süre verilecek?
Sınavı tamamlamak ve teslim etmek için 24 saat verilecek. 
Sınavı tek bir oturuşta bitirmek zorunda değilsiniz. 
Kaynaklarınızı taramak ve bilgi birikiminizi cevaplara aktarmak 
için zamanınızı iyi kullanın.

24 saatin tamamını kullanmam gerekiyor mu?
Sınavı tamamlamak ve teslim etmek için 24 saatlik erişim 
süresi veriyoruz. Tüm bu süre boyunca çalışmanız beklenmiyor. 
NEBOSH katılımcıları, farklı saat dilimlerinde yaşıyor ve 
herkesin iş ve aile sorumlulukları var. 24 saatlik süre, tüm bu 
faktörleri hesaba katarak, size sınava ayıracağınız süreyi küçük 
"parçalara" ayırma şansı verir.

24 saatimi nasıl planlamalıyım?
Süre konusunda sorun yaşamamak için, her şeyi son dakikaya 
bırakmamanız önemlidir. Planlarınızı, taslak çıkarabileceğiniz, 
üzerine düşünebileceğiniz ve teslim saatinden önce 
cevaplarınızda değişiklikler yapabileceğiniz şekilde oluşturun ve 
dinlenmek için ara verin.

Düşük internet hızı veya yardım almanızı gerektirecek teknik 
sorunlar gibi beklenmeyen durumlar için, ayrıca zaman ayırın.

Sınavımı nerede tamamlayacağım?
Defter kitap açık sınavınızı evde veya uygun bir mekanda 
tamamlayabilirsiniz. Sınava konsantre olmanız için, rahat bir 
ortam oluşturmanız önemli.

Sınav süresi başlamadan önce, aşağıdakileri düzenlemenizi 
tavsiye ederiz: 
- okuma materyallerine başvurabileceğiniz ve cevaplarınızı 

hazırlayabileceğiniz bir alan sunan bir masa
- rahat bir sandalye
- iyi ışıklandırma
- rahat edebileceğiniz bir sıcaklık
- süreyi takip etmeniz ve teslim saatini kaçırmamanız için 

bir saat (Teslim saatinin Birleşik Krallık yerel zamanına göre 
olduğunu lütfen unutmayın. Sınava Birleşik Krallık dışında bir 
ülkede girecekseniz, saat dilimi farkını dikkate aldığınızdan 
emin olun.)

- enerji seviyenizi korumanız için yiyecek-içecek ve atıştırmalık.

Sınavınıza odaklanmanızı sağlayacak bir ortam yaratırsanız, 
soruları 4-5 saat içerinde yanıtlayabilirsiniz.

Lütfen, yemek yemeyi, dinlenmeyi ve uyumayı unutmayın.
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Ders kitaplarıma, notlarıma ve diğer materyallere bakabilir 
miyim?
Cevaplarınızı hazırlarken yardımcı olması için, yazılı ve çevrimiçi 
kaynaklara başvurabilirsiniz. Ancak, teslim edeceğiniz çalışma 
tamamıyla size ait olmalıdır. Ayrıca, sınav süresi boyunca şunları 
yapmamalısınız:
- Eğitim Danışmanı çalışanlarıyla, değerlendirmenin konusu 

hakkında iletişim kurmak
- diğer katılımcılarla değerlendirmenin konusu hakkında 

iletişim kurmak
- düzeltmenler, arkadaşlar veya aile üyeleri de dahil olmak 

üzere herhangi bir üçüncü taraftan tavsiye veya destek 
almak.

Sınav esnasında ders kitaplarınıza, öğrenme materyallerinize 
ve diğer kaynaklara başvurabilirsiniz. Referans kaynaklarından 
doğrudan kopyalamamaya dikkat edin. Kendi kelimelerinizi 
kullanarak eğitiminiz boyunca edindiğiniz bilgi birikimini 
uygulayın. 

Lütfen materyallerden bilgi kopyalayıp yapıştırmayın; bu, 
size sınavı geçmek için ihtiyacınız olan puanları sağlamaz. 
Cevaplarınızı, soru kağıdında verilen senaryoyla bağlantılı bir 
şekilde oluşturmalısınız.

Ders materyallerine referans vermem gerekir mi?
Sınavınız esnasında materyallere referans vermeniz önemlidir 
zira cevaplarınız intihal ve gizli anlaşma açısından dikkatle 
incelenecek (daha ayrıntılı bilgi için bu rehberin Yanlış 
uygulamalarla ilgili bölümüne bakın).

Beklenen referans gösterme seviyesini karşılamak için, basitçe 
kullandığınız kaynakları listelemeniz yeterlidir. Bunlar arasında, 
ders kitapları, dergiler, makaleler ve çevrimiçi kaynaklar olabilir. 
Örneğin: 

- Ders kitabı: başlık, yazar(lar), yayınlandığı yıl
- internet sitesi: kullanılan url (birörnek kaynak konumlayıcı) ve 

alan/belgeler
- ders materyalleriniz (eğitmeninizin adını yazmanız yeterlidir).

Cevapları hazırlarken referans listenizi oluşturmak
daha sonra herhangi bir referansı unutmamanıza yardımcı olur. 
Referans listeniz toplam sözcük sınırına dahil değildir.

Referans listenizin, cevap kağıdınızın sonunda yer alması gerekir. 
NEBOSH cevap kağıdını kullanıyorsanız, referanslarınızı yazmanız 
için bir bölüm bulunmaktadır. Cevap kağıdını kullanmıyorsanız, 
lütfen referanslara çalışmanızın en sonunda yer verin. 

Sınavım için bir sözcük sayısı sınırı var mı?
Sınavınız için belirli bir sözcük sayısı olacak. 

Kullandığınız toplam sözcük sayısı, tavsiye edilenin %10'undan 
fazla olmamalıdır. Cevaplarınızın, sözcük sayısına göre değil, 
sorularla ilişkisine ve niteliğine göre değerlendirileceğini 
unutmayın. Tavsiye edilen sözcük sayısının amacı, katılımcıların 
konuya ve Defter Kitap açık sınav bağlamının gerektirdiklerine 
odaklanmalarını sağlamak ve puan değeri taşımayan konulara 
sapmalarını engellemektir.

Toplam sözcük sayınız tavsiye edilenin kayda değer bir ölçüde 
altındaysa, sınavı geçmeniz çok daha zor olacaktır. 

Defter kitap açık sınav için pratik yapmam gerekiyor mu? 
Bir deneme sınavı çözmenize gerek yok. Ancak, evde sınava 
girmek, sınav koşulları altında bir odada sınav oturumuna 
girmekten oldukça farklıdır. Hazırlandığınız ortamda çalışma 
pratiği yaparak, konsantre olabildiğinizden ve rahat ettiğinizden 
emin olun. Web sitemizde bulunan örnek kağıdı kullanarak 
çalışmanızı öneririz: http://www.nebosh.org.uk/obe-resources 

NEBOSH, defter kitap açık sınavda ne gibi davranış standartları 
bekler?
Sorumlu ve dürüst davranmanız beklenir. Defter kitap açık sınav 
bağlamında bu, sizin için şu anlama gelir:

İzniniz olanlar:
- kendi ders ve çalışma notlarınıza bakmak
- ders kitabı veya çevrimiçi dergiler gibi, çevrimdışı veya 

çevrimiçi kaynaklardaki bilgilere bakmak.

Sizden beklenenler:
- sınavınız esnasında kullandığınız veya alıntı yaptığınız bilgi 

kaynaklarının listesini, bir referans listesi halinde vermeniz.

Doğrulamanız gerekenler:
- defter kitap açık sınav için teslim ettiğiniz çalışmanın, 

referans verilen yerler hariç tamamıyla size ait olduğu; ve
- bir başka katılımcının çalışmasından kopya çekmediğiniz ve 

sınav esnasında bir başka katılımcı veya kişiye danışmadığınız 
veya işbirliğine girmediğiniz.

05

NEBOSH Defter Kitap Açık Sınavları: 
Kullanıcı Rehberi

http://www.nebosh.org.uk/obe-resources


Yanlış uygulamalar
Yanlış uygulamalar hakkında neler bilmem gerekiyor?
Defter kitap açık sınava yönelik talimatları takip ederek, 
değerlendirmenin ve yeterliğin dürüstlüğünü korumanızı 
bekliyoruz. Bu gerekliliklerin yerine getirilmemesi, intihal, gizli 
anlaşma, başkasının kimliğini kullanma/görevlendirme suçlarının 
ilgili olduğu durumlarda, Yanlış Uygulama Politikasının ihlali 
anlamına gelecektir. Lütfen daha detaylı bilgi için, sınavlarda 
ve değerlendirmelerde şüpheli yanlış uygulama politika 
ve prosedürlerini inceleyin.

Şüpheli intihal ve/veya gizli anlaşma durumları kapsamlı bir 
şekilde soruşturmaya tabi tutulacak ve soruşturmanın sonucu, 
uygulanacak olan yaptırımın seviyesini belirleyecektir.

NEBOSH, değerlendirmelerine yönelik her türlü yanlış 
uygulamayı ciddi bir şekilde ele alır ve tekrarlanan intihal 
veya gizli anlaşma girişimleri, katılımcının gelecekte NEBOSH 
değerlendirmelerinden men edilmesine neden olabilir.
 
İntihal nedir?
İntihal, bir başka kişinin çalışmasını veya kaynağını alarak, size 
ait olduğunu iddia etmektir. Şunlar intihal örnekleri olarak 
verilebilir:

- Paragraf, cümle ve fikirler dahil olmak üzere, diğer 
katılımcıların çalışmaları da dahil başkalarına ait yayınlanmış 
veya yayınlanmamış çalışmaların referans yoluyla kaynağının 
belirtilmeden kullanılması

- Referans yoluyla kaynağını göstermeden, bilgisayar dosyaları 
veya internetten indirilen belgeler de dahil olmak üzere 
başkalarının çalışmalarını veya fikirlerini başka sözcüklerle 
aktarmak.

Teslim ettiğiniz cevaplar, sizin kendi çalışmanız olduğu ve 
herhangi bir haksız kendine mal etme içermediği anlayışıyla 
kabul edilecektir. Araştırmalarınızdan yola çıkarak ulaştığınız, 
size ait olan analizlerinizi ve bilgi birikiminizi sunmanız 
beklenmektedir.

Yüksek oranda intihal yapılan defter kitap açık sınavların, ceza 
ve askıya alma işlemlerine tabi olacağını lütfen unutmayın.

İntihalden nasıl kaçınırım?
İntihalden kaçınmak için, defter kitap açık sınavda kullandığınız 
üçüncü taraf kaynaklara referans vermelisiniz. Bu, başka kişilere 
ait kaynakları, fikirleri veya çalışmaları kullandığınız yerleri 
beyan etmek anlamına gelir. Cevap kağıdınızın sonuna basitçe 
referansları ekleyerek bunu yapmış olursunuz.

Gizli anlaşma nedir?
Gizli anlaşma, iki veya daha fazla katılımcının ortak çalışma 
yürüterek birbiriyle aynı veya son derece benzer defter kitap 
açık sınav kağıdı teslim etmeleri ve çalışmanın birbirinden 
bağımsız yapıldığını iddia etmeleridir.

Gizli anlaşma da bir çeşit intihaldir ve aldatma amacıyla en az 
iki kişinin yetkisiz bir şekilde işbirliğini içerir. Aşağıdaki şekillerde 
karşımıza çıkabilir:
- iki veya daha fazla katılımcının içlerinden en azından birinin, 

kendi çalışması olarak kabul ettirmek niyetiyle, birlikte tek bir 
çalışma üretmek için komplo kurması.

- bir katılımcının, diğer katılımcıya kendi çalışmasını, diğer 
katılımcının yararına olduğunu bilerek vermesi ve diğer 
katılımcının bunu kendi çalışması olarak teslim etmesi. Bu 
durumda her iki katılımcı da gizli anlaşma suçu işlemiş sayılır.

- bir katılımcıyla bir başka kişi arasında çalışmanın hazırlanması 
ve oluşturulması için yetkisiz bir işbirliği yürütülmesi ve 
çalışmanın, katılımcının kendi çalışmasıymış gibi sunulması.

- katılımcının çalışmayı satın aldığı veya bir başka kişiyi kendi 
adına çalışma üretmesi için tuttuğu durumda, çalışmanın 
katılımcının kendi çalışmasıymış gibi teslim edilmesi.

Başkasının kimliğini kullanma nedir?
Başkasının kimliğini kullanma, bir katılımcının bir kişiden 
defter kitap açık sınavını, kısmen ya da tamamen kendi yerine 
tamamlamasını istemesi ve çalışmanın kendisine ait olduğunu 
iddia etmesidir. Kapanış görüşmesi sürecinde, verdiğiniz 
cevaplar hakkında size sorular sorulacak. 
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NEBOSH hileleri nasıl tespit eder?
Defter kitap açık sınavda, başkalarından yardım almadan 
oluşturduğunuz kendi çalışmanızı teslim etmeniz gerekir. Cevap 
kağıdınızı teslim ettiğinizde, intihal ve gizli anlaşmayla ilgili 
kurallarımızı anladığınızı ve bunlara uyduğunuzu onaylamak için 
aşağıdaki beyanı kabul etmeniz istenecektir:

Beyan: bu sınavı puanlanması için teslim ederek, bunun 
tamamıyla kendi çalışmam olduğunu beyan ediyorum. Çalışma 
bana ait olmadığı halde böyle bir iddiada bulunmanın yanlış 
uygulama anlamına geldiğini ve NEBOSH'un ciddi cezalar 
vermesine yol açabileceğini anlıyorum (daha fazla bilgi için 
NEBOSH sınavlarda ve değerlendirmelerde şüpheli yanlış 
uygulama politika ve prosedürlerini bakın).

Tüm defter kitap açık sınavlar, NEBOSH Denetmenleri 
tarafından puanlandırılacak ve intihal ve gizli anlaşma ihtimaline 
karşı dikkatli bir şekilde incelenecektir. NEBOSH, intihal ve gizli 
anlaşma kontrolü yapan yazılımlardan faydalanma hakkını saklı 
tutar.

Defter kitap açık sınavın ardından, Eğitim Danışmanınız kapanış 
görüşmesi ayarlamak üzere, sizinle iletişime geçecektir. Bu 
görüşmenin amacı, teslim ettiğiniz çalışmanın size ait olduğunu 
doğrulamaktır. Sınavdan aldığınız puanın geçerli olması için, 
kapanış görüşmesine girmeniz gerekir. Bir sonraki sayfada, 
kapanış görüşmesi hakkında kapsamlı bir rehber bulabilirsiniz.

Defter kitap açık sınavlar nasıl puanlandırılacak?
Tüm defter kitap açık sınavlar, NEBOSH Denetmenleri tarafından 
puanlandırılacak; ve intihal ve gizli anlaşma ihtimaline karşı, 
dikkatli bir şekilde incelenecektir.

Notum nasıl belirlenecek?
Bu Ünite için defter kitap açık sınavınız, normalde olduğu 
gibi bir bütün olarak, yeterlilik için genel notunuza katkıda 
bulunacaktır.
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Kapanış görüşmeleri
Kapanış görüşmesinin amacı nedir?
Kapanış görüşmesinin amacı, teslim ettiğiniz çalışmanın size 
ait olduğunu ve çalışmanız sırasında bir başkasından yardım 
almadığınızı doğrulamaktır.

Görüşmeci, defter kitap açık sınav tesliminiz hakkında size 
sorular soracaktır.

Kapanış görüşmesi, doğrudan Eğitim Danışmanınızla 
ayarlanacaktır. Görüşme, video bağlantısı üzerinden 
gerçekleştirilecek ve Eğitim Danışmanınızın belirlediği bir 
Görüşmeci tarafından yürütülecektir (Eğitim Danışmanınız kursa 
devam ettiğiniz kuruluştur).

Kapanış görüşmesine girmeniz gerekir. Görüşmeye 
katılmazsanız sınavdan aldığınız puan geçersiz olur.

Kapanış görüşmesine nasıl hazırlanmalıyım?
Görüşmenin başında, Görüşmeciye aşağıdaki kimlik türlerinden 
birini göstermeniz gerekir:
- pasaport
- sürücü belgesi
- nüfus cüzdanı.

Kapanış görüşmeniz için, size bir tarih ve saat bildirilecektir. 
Görüşmeye, akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden 
katılabilirsiniz. Görüşmeler özel bir odada gerçekleştirilmelidir 
ve görüşme sırasında bu odada başka bir kişi bulunmamalıdır. 
İstisnai durumlar şu şekildedir:
- bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk veya bakıma muhtaç 

bir kişi varsa ve bu kişilere bir başkasının bakacağı güvenli bir 
düzenleme oluşturamadıysanız

- makul ayarlamalar çerçevesinde, kapanış görüşmesi sırasında 
size bir başka kişinin eşlik etmesi gereken bir durumdaysanız. 
Bu gibi durumları Eğitim Danışmanınızla önceden 
görüşmeniz gerekir.

Makul ayarlamaları NEBOSH'un onaylaması gerektiğini lütfen 
unutmayın. Dolayısıyla, Eğitim Danışmanınızı olabildiğince 
erken haberdar ettiğinizden emin olun.

Kapanış görüşmenizi ayarlamak için, lütfen Eğitim 
Danışmanınızla iletişime geçin.

Görüşme hangi formatta olacak?

Görüşmeci kendisini tanıtacak. 
 
Kimliğinizi gösterin: kimliğinizi Görüşmeciye göstermeniz 
gerekecektir. Görüşmeci, kayıt bilgilerinizle çapraz kontrol 
gerçekleştirecektir.

Bulunduğunuz odayı gösterin: Görüşmecinin, görüşme 
sırasında herhangi bir nota veya elektronik cihaza erişiminizin 
olmadığını görmesi gerekir. Ayrıca, görüşme sırasında 
oturmanız ve Görüşmecinin bulunduğunuz odanın kapısını 
görmesi gerekir.

Sorular: Görüşmeci, size defter kitap açık sınavınız hakkında 
sorular soracak. Bu, kurs sırasında öğrendiğiniz bilgileri 
göstermeniz için bir fırsattır. Lütfen, bir sonraki sayfada yer 
alan "Başarılı kapanış görüşmeleri için tavsiyeler" bölümünü de 
inceleyin.

Görüşmenin sonu: Görüşmeci, görüşmeyi sonlandıracaktır 
ancak video görüşmesinin sonucu hakkında size bilgi verme 
yetkisi yoktur.

Sonraki adımda ne olacak?
Görüşmeci, sınavın size ait olduğundan eminse, sınavdan 
aldığınız not, yayınlanan NEBOSH zaman çizelgelerine göre 
açıklanacaktır. Görüşmeci, sınavın size ait olduğu konusunda 
tatmin olmadıysa, bu durumu doğrudan NEBOSH'a iletecektir. 
Ardından NEBOSH sonraki adımlar konusunda, doğrudan sizinle 
iletişime geçecektir. Bu durumda ilk olarak NEBOSH'la ikinci 
bir görüşme yapmanız gerekebilir veya muhtemelen NEBOSH 
Sınavlarda ve değerlendirmelerde şüpheli yanlış uygulama 
politika ve prosedürleri kapsamında bir soruşturma açılabilir.

Kapanış görüşmemin sonucunda bir puan alacak mıyım?
Kapanış görüşmesi bir değerlendirme değildir, dolayısıyla 
görüşme sonucu size bir puan verilmeyecektir.
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Kapanış görüşmesine katılmak için, akıllı telefonum, tabletim 
veya bilgisayar erişimim bulunmuyorsa ne yapmalıyım?
Bu durumu Eğitim Danışmanınızla görüşmeniz gerekir. 
Ülkenizdeki yerel yönlendirme birimi izin verirse, yüz yüze 
görüşme ayarlanabilir. Kapanış görüşmesinin amaçlarından biri, 
kimliğinizi doğrulamaktır. Ne yazık ki bunu, yalnızca telefon 
görüşmesi üzerinden yapmak mümkün değildir. Güvenli 
bir alternatif ayarlama yapılamazsa, bu son adımı yüz yüze 
görüşmenin güvenli olacağı bir zamana erteleme seçeneği 
vardır.

Kapanış görüşmenizle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, Eğitim 
Danışmanınızla iletişime geçmelisiniz.

Başarılı kapanış görüşmeleri için tavsiyeler
Görüşme öncesi
- Zoom veya Skype gibi, video görüşmesi için 

kullanabileceğiniz bir yazılım indirin.
- Bir arkadaşınızla veya aile üyesiyle pratik yapın. Defter kitap 

açık sınav kağıdına neler yazdığınızı anlatın. Mümkünse 
bunu, video görüşme üzerinden yapın; böylece, bu şekilde 
sunum yapmaya aşinalık kazanabilirsiniz.

Görüşme günü
- Kimliğinizi hazır bulundurun.
- Rahat edeceğiniz ve rahatsız edilmeyeceğiniz sessiz bir oda 

ayarlayın.
- Yanınızda bir bardak su bulundurabilirsiniz.

Görüşme sırasında 
- Sorulara dürüstçe yanıt verin ve emin olmadığınız sorularda 

cevabı tahmin etmeye çalışmayın. Unutmayın ki görüşmeci 
sizi değerlendirmeyecek ve notunuz kırılmayacaktır.

- Soruları dikkatlice dinleyin, kısa ve öz bir şekilde yanıtlamaya 
çalışın.

- Rahatlamaya çalışın. Bu, size zor gelebilir; ancak bunun, 
kurs sırasında öğrendiğiniz bilgileri göstermeniz için bir fırsat 
olduğunu unutmayın.
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Diğer Sık Sorulan Sorular
Eğitim Danışmanımla çalışmaya devam etmeli miyim?
Evet. Eğitim Danışmanınız, ödeme yapmış olduğunuz ve kursa 
devam ettiğiniz kuruluştur. 

Eğitmenleriniz, öğrenme deneyiminizin vazgeçilmez ve çok 
değerli bir parçasıdır. Eğitmeninizle ve Eğitim Danışmanınızla 
çalışmaya devam edin ve ulaşabildiğiniz her türlü ders ve 
destekten sonuna kadar faydalanın. Gözden geçirme ve hazırlık 
tavsiyelerini dinleyin. 

Eğitim Danışmanım kapandı. Değerlendirme için nasıl 
rezervasyon yaptırabilirim? 
Yardım için lütfen, obe@nebosh.org.uk adresi üzerinden 
Müşteri Deneyimi Ekibimizle iletişime geçin.

NG2, IG2 ve GC3 değerlendirmeleri halen devam ediyor mu?
NG2, IG2 ve GC3 Üniteleri değerlendirme yöntemi, Kovid-19 
pandemisinden etkilenmemiştir.

GC2 Ünitesi için de defter kitap açık sınav mı yapılacak?
Hayır. Güvenli olduğu sürece GC2, gözetmenli, kâğıt esaslı 
bir sınav olarak devam edecek. Lütfen, Eğitim Danışmanınız 
aracılığıyla kayıt yaptırın. 

Daha önce böyle bir değerlendirmeye girmediysem ne 
yapabilirim? 
Endişelenmeyin. Ünitenin ders programında yer alamayan hiçbir 
konuda size soru sormuyoruz. 

Sınava girebileceğim bir ortam bulamamaktan veya doğru 
teknolojilere erişimim olmadığından endişeleniyorum. Ne 
yapabilirim? 
NEBOSH defter kitap açık sınavlarına evinizden girebilirsiniz. 
Defter kitap açık sınavlar için cevaplarınızı, bilgisayarla 
veya el yazısıyla da yazabilirsiniz. Soru kağıdını indirmek ve 
cevaplarınızı teslim etmek için bir bilgisayar, tablet veya akıllı 
telefon aracılığıyla çevrimiçi sınav platformumuza erişim 
sağlamanız gerekir. Bu süreç konusunda daha ayrıntılı bilgiye şu 
rehberlerden ulaşabilirsiniz: 

- NEBOSH Defter Kitap Açık Sınavları: Teknik Katılımcı Rehberi
- NEBOSH Defter Kitap Açık Sınavları: Uygulama Rehberi

Makul bir ayarlama veya erişim düzenlemesine ihtiyacım varsa 
ne yapmalıyım?
Eğitim Danışmanınız sınavdan önce sizin adınıza makul bir 
ayarlama veya erişim düzenlemesi talebinde bulunabilir. Bu 
konuda başvuracağınız ilk merci Eğitim Danışmanınızdır.

Eğitim Danışmanınız artık faaliyette değilse, yardım için lütfen 
obe@nebosh.org.uk adresi üzerinden Müşteri Deneyimi 
ekibimizle iletişime geçin.

Erişim ayarlamaları, makul düzenlemeler ve özel hususlarla ilgili 
NEBOSH Politika ve Prosedürlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Özel hususlarla ilgili olarak başvuru yapmak istiyorsam ne 
yapmalıyım?
Özel hususlar konusunda başvuruda bulunmak istiyorsanız, 
sınavdan sonra vakit kaybetmeden Eğitim Danışmanınızla 
iletişime geçerek gerekçelerinizi bildirin. Eğitim Danışmanınız 
sizin adınıza başvuruda bulunacaktır.

Erişim ayarlamaları, makul düzenlemeler ve özel hususlarla 
ilgili NEBOSH Politika ve Prosedürlerine internet sitemizden 
ulaşabilirsiniz.

Sınavımı geç teslim edersem ne olur?
Sınavınızı teslim saatinden sonra yüklemeye çalışırsanız, sınav 
kabul edilmeyecek ve notlandırılmayacaktır. Sizin için belirlenen 
zaman diliminin sonuna kadar sınavınızı teslim etmeye yetecek 
kadar zaman ayırdığınızdan emin olun, aksi halde sınavda hazır 
bulunmadı olarak notlandırılırsınız. Cevaplarınızı yüklerken 
sorun yaşıyorsanız, vakit kaybetmeden Eğitim Danışmanınızı 
bilgilendirin.

Bu değerlendirme türü, yeterliğimin değerini düşürür mü? 
Hayır. Bu değerlendirme, aynı seviyedeki aynı öğrenme 
çıktılarını değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. NEBOSH, 
akademik standartları ve yeterliliklerimizin kalitesini korumaya 
devam eder. Alternatif değerlendirme ayarlamalarının, gerekli 
standartları karşılamasını ve başarılması gereken öğrenim 
çıktıları konusunda sağlam kararlar verilmesini garanti ediyoruz. 
Ayrıca dezavantajlı olmadığınızdan emin olmaya çalışıyoruz.

Düzenleyici kurumlar bu yaklaşımı destekliyor mu?
Evet, defter kitap açık sınavlar yaygın bir uygulama ve Birleşik 
Krallık Düzenleyici Kurumları bu değerlendirme yöntemini sıcak 
karşılıyor.
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Defter Kitap açık sınavımı geçemezsem ne olacak?
Yetersiz puan aldıysanız, defter kitap açık sınava tekrar girmeniz 
gerekecek. Lütfen, Eğitim Danışmanınız aracılığıyla sınava kayıt 
yaptırın. 

Sonuçlarımın sınavdaki performansımı karşılamadığını 
düşünüyorsam ne yapmalıyım?
NEBOSH'un Sonuç İncelemesi (EAR) politikası 
bulunmaktadır. Bu sayede, aldığınız nottan memnun değilseniz, 
değerlendirmenizin yeniden notlandırılmasını talep edebilirsiniz. 
Sonuç İncelemesinin ücretli olduğunu lütfen unutmayın. 

Kovid-19'un etkileri nedeniyle defter kitap açık sınavıma 
giremeyeceğimden endişeleniyorum, ne yapmalıyım?
Eğitim Danışmanınızı bilgilendirerek, daha sonraki bir 
defter kitap açık sınava girme talebinde bulunabilirsiniz. 
Eğitim Danışmanları bir miktar esnekliğin size yardım edip 
edemeyeceğini belirleyebilirler, biz de size yardım etmekten 
memnuniyet duyarız.

Ünitelerimin süresi dolana kadar tüm yeterliliklerimi 
tamamlayamayabilirim. Sürenin uzatılması başvurusunda 
bulunabilir miyim?
İngiltere Düzenleyici Kurumu, Sertifika seviyesi yeterlilik kursuna 
katılanların, ünite geçerlilik süresinin uzatılması taleplerinin 
değerlendirilmesi konusunda, NEBOSH'a yetki veriyor.

Bazı durumlarda, Kovid-19 gibi hafifletici sebeplerin, 
katılımcıların tüm yeterlilik Ünitelerini belirtilen zaman 
çerçevesinde tamamlamasını engelleyebileceğinin farkındayız. 
Sertifika Ünitesi Geçerlilik Süresi Uzatma Politikamız, 
uzatma taleplerini kabul kriterlerini ve sizden beklediğimiz ilgili 
destekleyici belgeleri ana hatlarıyla belirtir. Tüm taleplerin, vaka 
bazında değerlendirileceğini unutmayın.
 
Halen sorularım veya endişelerim var. Ne yapmalıyım?
Müşteri Deneyim Ekibimiz size yardımcı olmak için burada. 
Daha farklı sorularınız için lütfen obe@nebosh.org.uk adresi 
üzerinden veya web sitemizdeki "canlı sohbet" özelliğini 
kullanarak bizimle iletişime geçin.
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