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Kimler NEBOSH Uluslararası Genel
Sertifikası alabilir?
Dünya genelinde insanlar NEBOSH
Uluslararası Genel Sertifikası'nı almaktadırlar,
çünkü bu sertifika onlara herhangi bir ülkede
ve herhangi tür bir organizasyonda sağlık ve
güvenlikle ilgili sorumluluklarını yerine getirmek
için gerekli olan beceri ve bilgileri kazandırır.

Bu yeterlilikten kazancım nedir?
Bilgi birikimi – Sağlık ve güvenlik ister ana
sorumluluğunuz, ister sadece görevinizin bir
parçası olsun, NEBOSH Uluslararası Genel
Sertifikası, işyerindeki görevinizde daha iyi
performans göstermenize yardımcı olacak
olan önemli bilgiler sağlayacaktır.

Keyif – NEBOSH Uluslararası Genel
Sertifikası'na katılmaktan keyif alacaksınız.
Sadece teorik bilgiler edinmekle
kalmayacak, kullanışlı ve pratik beceri ve
teknikler  keşfedeceksiniz.

Başarı – NEBOSH ismi hem sağlık hem de
güvenlik alanında mükemmelliğin markasıdır.
Dünyanın her yanından gelen insanların
başarmaktan gurur duydukları bir yeterliliktir.

Tanınma – Uluslararası Genel Sertifikamız,
IOSH Teknik Üyeliği (Tech IOSH) ve
Uluslararası Risk ve Güvenlik Yönetimi
Enstitüsü Ortak Üyeliği (IIRSM) için gerekli
olan akademik gereklilikleri karşılamamız
nedeniyle İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu
IOSH tarafından kabul edilmiştir.

Mesleki gelişim – Kimileri için NEBOSH
Uluslararası Genel Sertifikası, sağlık ve
güvenlik alanında yaşam boyu bir kariyer
için atılan ilk adımdır. Kimileri için ise
seçtikleri her alanda başarılı olmalarını ve
yükselmelerini sağlayan önemli bir dizi
yeterliliğin parçasını oluşturur.

Bir sonraki NEBOSH Sertifiakanıza zaten bir
adım daha yaklaşmış durumda mısınız?
Bu yeterliliğin IGC1 Ünitesi (Uluslararası
sağlık ve güvenlik yönetimi), Uluslararası
Genel Sertifika, Uluslararası Yapı Sertifikası
ve Uluslararası Yangın Sertifikası'nın
ortaklaşa içerdiği bir ünitedir. Son beş yıl
içinde IGC1'den geçmiş olmanız durumunda
bunu tekrar almanıza gerek yoktur.

Kurs nasıl değerlendiriliyor?
Adaylar öğretilen iki ünitenin her biri için
yazılı sınavlarla değerlendirilir ve ayrıca
pratik bir değerlendirmeye tabi tutulur.

Ünite sertifikası, her ünite başarılı bir şekilde
tamamlandıktan sonra verilir. Sertifika
parşömen kağıdı, iki ünitenin
tamamlanmasından ve pratik
değerlendirmeden sonra verilir.

Bu uluslar arası bir kalifikasyondur ve bu
nedenle değerlendirme İngilizce, Arapça,
Rusça veya Turkçe olarak alınabilir. Başka
diller de mümkün olabilir, daha fazla bilgi
için lütfen bizimle iletişime geçin.

NEBOSH Uluslararası Genel Sertifikasıiçin
gerekli kursu nerede alabilirim?
Dünyanın her yerinde NEBOSH'u temsil
eden eğitim sağlayıcılarıyla ilgili bilgileri
internet sitemizde bulabilirisiniz. Bu eğitim
sağlayıcılar sizin ihtiyaçlarınıza cevap
verecek şekilde kurslar sunarlar:
● Birkaç hafta süren gündüz ve 

akşam kursları
● Uzaktan veya karma eğitim
● Bloklar halinde veya modül olarak 

sunulan kurslar
● E-Öğrenme

Bazen kurslar çalıştığınız yerde yapılacak
şekilde ayarlanabilir. İşverenler ayrıca akredite
NEBOSH kurs sağlayıcıları olabilir ve böylelikle
personelleri için kurum içi eğitim verebilirler.

NEBOSH Uluslararası Mesleki İş Sağlığı ve İş
Güvenliği Genel Sertifikası sayesinde dünyanın her
yerinde Sağlık ve Güvenlik beceri ve bilgilerinizle
tanınırlık kazanın.

İşverenim bu yeterlilikten kazancı 
ne olacak?
Daha güvenli bir işyeri – Sağlık ve
Güvenlik önemlidir. İnsanları yaralanmaya
ve can kaybına karşı korur. NEBOSH
Uluslararası Genel Sertifikası’na sahip
kişiler, adli kovuşturma , dava açılma, işe
devamsızlıktan kaynaklanan maliyetler ve
itibar kaybı gibi durumlardan kaçınmaları
için, işverenlerine faaliyette bulundukları her
yerde nasıl yardımcı olacaklarını bilirler.

Güvence – NEBOSH niteliklerine sahip
personeli olan bir işveren, kendini sağlık ve
güvenliğe adamış bir işverendir. NEBOSH
Uluslararası Genel Sertifikası güvenlik
konusunda güvence sağlar ve bu da
işverenlere tanınmış standartlara ulaşmada
yardımcı olabilir, hatta yeni işler kazandırabilir.

Yatırımın Geri Dönüşü – NEBOSH
Uluslararası Genel Sertifikası’na sahip bir
çalışan, pratik becerileriyle modern ve küresel
işyerine  gerçek anlamda değer katar.

Kursun kapsamı nedir?
Bir dizi işyeri tehlikeleri ve kontrol
yöntemlerini kapsadığı gibi aynı zamanda
Uluslararası Çalışma Örgütü uygulama
kuralları da dâhil Uluslararası standartlarda
güvenlik ve sağlık yönetimini içerir.
NEBOSH Uluslararası Genel Sertifikası’nda
ayrıca, öğrendiklerinizi işyerinde
uygulamanız ve işvereninize değer katmanız
için size yardımcı olmak üzere pratik bir
işyeri değerlendirmesi de mevcuttur.

Müfredat özeti de dâhil daha fazla bilgi
internet sitemizde mevcuttur.

"NEBOSH Uluslararası
Genel Sertifikası'nı almak,
sağlık ve güvenlik hakkındaki
bilgi birikimimi arttırdı ve
bana daha fazla güven
kazandırdı. NEBOSH
Uluslararası Diploma’mı
başarıyla almamı sağlayan
bir yol çizdi. Bu, şu anda
üstlendiğim zorlu göreve,
Dubai Dünya Ticaret Merkezi
kompleksinde tüm sağlık
ve güvenlik unsurlarını
denetleme görevine
atanmama yardımcı oldu."
Joel Nedamo, Sağlık ve Güvenlik
Danışmanı, DWTC


