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NEBOSH yolculuğuna hoş geldiniz
Doğru yerdesiniz.
NEBOSH yeterlilik sertifikasıyla sektörün en iyileri arasına katılıyorsunuz.

Bu paket, hazırlanma aşamasından başarılı olma aşamasına kadar yolculuğunuzun 
tüm adımlarında size yardımcı olacak birçok faydalı bilgi sunmaktadır. 

Genel Müdürümüzden
40. yıl dönümümüzü kutlamış olmanın gururuyla, NEBOSH yeterlilik sertifikası alıp dünyanın her 
yerinde sağlık ve güvenlik standartları konusunda böylesine büyük bir etki yaratan herkese kocaman 
bir teşekkür etmek istiyorum. 

NEBOSH katılımcıların, "hayat kurtarmak" için çalıştığını söylesem, abartıya kaçmış sayılmam.  
Katılımcılarımız iş arkadaşlarını, ailelerini ve toplumlarını tehlikelerden koruyor. Yeterlilik 
sertifikalarımızdan birini almaya hak kazanmak, en yüksek sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi 
standartlarını benimseyen seçkin bir grubun üyesi olmak anlamına geliyor. 

Kariyerinizin hangi aşamasında veya dünyanın neresinde olursanız olun size uygun bir yeterlilik 
sertifikamız var. 

Lütfen zamanınızı ayırarak bu paketteki bilgileri okuyun. Çalışmalarınız için gerekli birçok bilgiyi  
burada bulabilirsiniz. 

Kariyeriniz sizi nereye götürürse götürsün, NEBOSH'un tüm dünyadaki çalışma ortamlarında  
sağlığı, güvenliği, refahı ve çevreyi koruma ve iyileştirme odaklı vizyonuna bağlı kalacağınızı umuyoruz. 

NEBOSH yolculuğunuzda en iyi sonuçları elde etmeniz dileğiyle...

 
Ian Taylor
NEBOSH Genel Müdürü
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Verilerinizin güvenliği Taahhütlerimiz

Size destek sunmak için buradayız. Bu nedenle, özel Müşteri 
Deneyimi ekibimiz, yolculuğunuzun hangi noktasında olursanız 
olun size yardım etmeye hazır. 

Müşteri Deneyimi ekibinin sorumlulukları: 

• Ürün ve hizmetlerimiz konusunda sizi     
 desteklemek ve yönlendirmek

• Eğitim yolculuğunuz boyunca sizi desteklemek    
 amacıyla Eğitim Danışmanlarımızı eğitmek ve  
 desteklemek

• Değerlendirme sınavlarınızın gerçekleşmesini    
 sağlamak 

• Sınav sonuçlarınızın zamanında ve doğru bir şekilde   
 açıklanmasını sağlamak

• Katılımcı yolculuğunuzu başarıyla tamamlamanız   
 halinde ilgili sertifika ve/veya belgeleri düzenlemek

Yardıma mı ihtiyacınız var?  
Sizin için buradayız
E-posta: info@nebosh.org.uk 

Tel: +44 (0) 116 263 4700

WebChat: https://www.nebosh.org.uk/home/ 

Çok yakında, ihtiyaç duyduğunuz soruların yanıtlarına  
istediğiniz anda ve istediğiniz şekilde ulaşmanızı sağlayacak, 
yeni müşteri hizmetleri kanallarımız açılacak. Bizi takipte kalın.

Gizliliğinize önem veriyoruz ve özel bilgilerinizi bizimle 
paylaşırken bu bilgilerin sorumluluğunu alacağımız 
konusunda bize güvendiğinizi biliyoruz. Hizmetlerimizi 
kullananların özel bilgilerini korumak ve bizimle paylaştıkları 
bilgilerin gizliliğini sağlamak bizim görevimiz. 

NEBOSH, kişisel bilgilerinizi korumak için güçlü teknik ve 
organizasyonel güvenlik önlemlerinden faydalanır.

Veri işleme uygulamalarımız ve kişisel verilerinizin hangi 
şekilde kullanılacağıyla ilgili seçenekleriniz hakkındaki bilgilere 
Gizlilik Bildirimimizden ulaşabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizle 
ilgili her türlü talebiniz veya veri işleme süreçlerimiz 
hakkındaki sorularınız için lütfen info@nebosh.org.uk 
adresine e-posta gönderin.
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"NEBOSH Uluslararası 
Genel Sertifikasını aldıktan sonra yeni 

fikirler öne sürüp bu fikirleri hayata geçirerek kayıp 
zamanlı iş kazalarını %75 oranında azaltabildim. Elde ettiğim başarılar, bir 

yönetici olarak yerimi sağlamlaştırmama yardımcı oldu. Ayrıca, deneyimlerimle ilgili 
bir araştırma yazısı yazarak Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'nın "Dört Büyük 

Gündem Maddesi" programı kapsamında, "Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırmaları 
Gönüllülük Elçisi" seçilme ayrıcalığını yaşadım.

David Ongesa
İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yöneticisi

ARM Cement Plc, Kenya

Eğitim sürecinden en iyi şekilde nasıl faydalanırsınız?

Eğitim Danışmanınız, iş yerinde etkili olmak amacıyla ihtiyaç 
duyduğunuz beceri ve yeterlilikleri geliştirmek için gerekli 
kaynakları ve desteği sağlayacaktır. 

NEBOSH web sitesi de eğitim yolculuğunuzu iyileştirecek çok 
sayıda faydalı bilgi sunan bir kaynaktır. Web sitesinde, her bir 
yeterlilik başlığı için birçok farklı kaynak mevcuttur. Örneğin; 

• Program kılavuzu

• Uygulamalı değerlendirme rehberi

• Sınav değerlendirme raporları

• Örnek soru kitapçıkları

Katıldığınız eğitimin "Kaynaklar" (Resources) sekmesine 
tıklamanız yeterli. 
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Herkes için adil

Tüm katılımcılarımızın adil bir şekilde değerlendirilmesine önem 
veriyoruz. Bu amaçla aşağıdaki imkanları sunuyoruz:  

• Erişim imkanları  
 Özel eğitime ihtiyaç duyan, engelli veya geçici bir  
 sakatlık yaşayan katılımcıların değerlendirmeye  
 katılabilmelerini sağlıyoruz. Bunun için örneğin bir   
 okuyucu, yazman veya sözcük işleme programı  
 sunuyoruz.

• Makul Düzenlemeler 
 Eşitlik Yasası 2010 (Equality Act 2010) çerçevesinde   
 engelli olarak değerlendirilen bir katılımcının,   
 bu durumda olmayan diğer katılımcılara kıyasla  
 önemli ölçüde dezavantajlı olacağı durumlarda  
 makul düzenlemeler yapılabilir. NEBOSH bu  
 dezavantajın önüne geçmek için makul adımlar  
 atmalıdır. Örneğin, görme yetisi olmayan ancak  
 Braille alfabesini okuyabilen katılımcılar için  
 sınavlar Braille alfabesiyle hazırlanabilir.

• Özel Değerlendirme 
 Sınava katılan ancak sınav anında veya sınava yakın   
 bir zamanda geçici bir rahatsızlık, bir yakının vefatı,  
 yaralanma veya başka kötü durumlarla  
 karşılaşan katılımcılar için özel değerlendirme  
 yapılabilir.

Yukarıdaki düzenlemelerden herhangi birine başvurmak 
ve gereksinimlerinizi görüşmek için Eğitim Danışmanınız ile 
iletişime geçin. Böylece Eğitim Danışmanınız sizin adınıza  
NEBOSH'a başvurabilir. 

Bazı durumlarda NEBOSH'un düzenleme yapılması için onay 

vermesi gerekmektedir. Bu nedenle, gerekli düzenlemelerin 
yapılabilmesi için Eğitim Danışmanınızla mümkün olduğunca 
erken iletişime geçmenizi öneriyoruz. 

Düzenlemeler hakkında daha fazla bilgiye web sitemizden 
ulaşabilirsiniz:  
erişim imkanları, makul düzenlemeler ve özel 
değerlendirme politikası

Sınava giremezseniz NEBOSH kayıt ücretini tamamen 
veya kısmen geri alma hakkınız olabilir. İade kararı, içinde 
bulunduğunuz duruma ve bizi bilgilendirdiğiniz zaman 
dilimine göre değişiklik gösterecektir. 

İade hakkı ve iade talebinde bulunma süreci ile ilgili daha fazla 
bilgiye NEBOSH İade Politikasından ulaşabilirsiniz.
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Değerlendirme sınavlarımız 

Sunduğumuz yeterliliklerle ilgili çok sayıda farklı değerlendirme 
gerçekleştiriyoruz. Bu değerlendirmeler arasında ödevler, 
çoktan seçmeli sınavlar, bağlılık beyanları ve sınavlar yer alır. 

Sınava girmek, özellikle öğrencilik yıllarınızdan beri ilk defa bir 
sınava giriyorsanız, oldukça stresli olabilir. Hazırlıklı olmak ve 
önceden planlamak önemlidir.  

Önceden Planlayın
• Sınavınız ne zaman ve nerede gerçekleşecek?  
 Seyahatinizi, sınava yeterince erken ve rahatlamış bir   
 şekilde gelecek biçimde planlayın.

• Gözetmenli bir sınava girecekseniz, sınav günü    
 Sınav Giriş Onayınızı gösteren belgeye  
 ihtiyacınız olacağını unutmayın.

• Fotoğraflı kimliğinizi yanınıza aldınız mı?  
 Ona da ihtiyacınız olacak.

• Kalemlerinizi (sadece siyah ve mavi) ve cetvellerinizi  
 şeffaf bir poşet veya çanta içinde getirebilirsiniz.

• Yasak Eşyalar  
 Sınav esnasında (aksi belirtilen durumlar dışında) 
 yanınızda kalemlik, akıllı saat, kitap, notlar, çizimler ve   
 sözlük bulundurmanız yasaktır.

 

 
 

"NEBOSH ile öğrendikçe daha çok 
kazandım ve yaptığım işten daha çok keyif aldım.  

NEBOSH yeterlilikleri, bilmemiz gereken her şeyi anlattığından,  
mesleğimizi daha iyi şekilde yapmamızı sağladığından ve özgün  

düşünmemize yardımcı olduğundan başka hiçbir yeterliliğe gerek bırakmıyor."

Zübeyir Macit
Güvenlik Müdürü, Emirates Global Aluminium (EGA)
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Sınav günü

NEBOSH çalışanları zaman zaman sınav yerlerini ziyaret 
etmektedir. Bu konuda endişelenmenize gerek olmadığı gibi 
bu durum sadece düzenli kalite prosedürlerinin bir parçasıdır. 

Sınav esnasında veya sınavdan hemen önce sizi dezavantajlı 
duruma düşüren bir zorluk yaşamanız halinde sınav 
salonundan çıkmadan önce gözetmeninizi bilgilendirerek, 
gerekli görüldüğü takdirde özel değerlendirmeye tabi 
tutulabilirsiniz. Bu tür tüm talepler sınavdan sonraki yedi (7) 
gün içinde Eğitim Danışmanınız tarafından NEBOSH'a yazılı 
olarak bildirilmelidir.

Yazılı sınav veya gözetmenli 
çoktan seçmeli sınav

Uygulama sınavı  
veya ödev

Görüş bildirme, eylem planları 
veya vaka çalışmaları

Size ne sunulacak:

• Sınav odasında size bir sıra ayrılacaktır.

• Gözetmeniniz tarafından talimatlar 
iletilecektir. Lütfen dikkatlice dinleyin.

• Size özel bir cevap kitapçığı veya yanıt 
formu verilecektir. Bilgilerinizi kontrol 
ettiğinizden emin olun.

Sizden ne beklenecek:

• Sınavı işyerinde gerçekleştireceksiniz.

• Eğitim Danışmanınız teslim tarihini 
bildirecektir.

• Yaptığınız işi belirten bir beyan 
imzalayacaksınız.

Sizden ne beklenecek:

• Sınava ders esnasında veya ders 
sonrasında katılacaksınız.

Sınavda nelerle karşılaşacaksınız?
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Katılımcıların sorumlulukları

Tüm katılımcılarımızın NEBOSH yeterlilik sertifikalarını 
kazanmak için eşit fırsatlara ulaşabilmesi önemlidir. Bu nedenle 
suistimal durumlarını ciddiyetle ele alıyor ve olası suistimal 
vakaları için önlem ve müdahale amaçlı incelemelerde bulunan 
bir ekiple çalışıyoruz.

Suistimal sayılabilecek durumlardan bazıları: 

• Katılımcının sınav esnasında yanında  
 yasak eşyalardan birini bulundurması

• Başkasının yerine sınava girmek veya   
 başka birinden kendisi adına sınava girmesini    
 istemek

• Sınav salonunda rahatsız edici davranışlarda    
 bulunmak

• Başka katılımcılardan kopya çekmek

• Gizli anlaşma yapmak, yani bir değerlendirme    
 oluşturmak için diğer katılımcılarla işbirliği yapmak.

• İntihal

NEBOSH'un suistimal politikasını ihlal eden kişi veya 
kurumlar gerekli yaptırımlara tabi tutulacaktır. 

Lütfen inceleme yapılabilmesi için suistimal vakalarını veya 
kötü yönetimleri NEBOSH'a bildirin: info@nebosh.org.uk

 
 

"NEBOSH, sağlık ve güvenlik alanında 
başarılı olabilmem için gerekli  

tüm bilgiyi ve güveni sağladı. NEBOSH,  
gelişimime çok büyük bir katkı sundu.  
NEBOSH olmasa bugün burada olamaz  

ve şu an yapmak istediğim bu işi  
yapamazdım."

Rachel Crawford 
Sağlık, Güvenlik ve Çevre Müdürü  

Hovis, İrlanda
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Sınavlarınız nasıl değerlendiriliyor

Sınavlara hazırlanmak için çok çalıştığınızı biliyoruz.

NEBOSH hak ettiğiniz puanı aldığınızdan emin olmak için sıkı bir 
değerlendirme süreci uyguluyor. Sınavlarınızı değerlendirmeleri için 
sağlık, güvenlik ve çevre alanında çalışan son derece deneyimli ve 
eğitimli, niteliklerine güvenebileceğiniz kişilerle işbirliği yapıyoruz.

Yazılı sınav Uygulama sınavı veya ödev Çoktan seçmeli sınav

Yazılı sınavınız NEBOSH'un belirlediği 
bir sınav değerlendirme görevlisine 

iletilir.

Bu görevliler, değerlendirme 
yaptıkları alanda teknik olarak  

yetkin olmalıdır.

Onaylı bir değerlendirme görevlisi 
tarafından değerlendirilir.

Tüm değerlendirme görevlileri,  
uygulamaları veya ödevleri değer-

lendirmeden önce eğitim alır. Böylece 
tüm görevlilerin tutarlı bir şekilde 

değerlendirme yapması  
ve tüm katılımcıların adil bir şekilde 

değerlendirilmesi sağlanır.

Bilgisayar temelli değerlendirme

 
 

Tüm yanıtlarınızın kaydedilip 
edilmediğini  

kontrol ediyoruz.
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Doğru puanı almanızı sağlamak

Değerlendirmelerin doğru ve tutarlı bir şekilde yapıldığından emin olmak 
için bir dizi idari kontrol gerçekleştiriyoruz.

Kalite güvencesi Sonuçların doğruluğu Sonuçların açıklanması

Verilen puanlar üzerinde kalite 
kontrol prosedürleri uygulanır.

 
Değerlendirme görevlilerinin 

verdikleri puanlar doğruluk açısından 
kontrol edilir ve sürekli gelişim 
sağlamanız için performansınız 
hakkında geribildirimler verilir.

Sonuçlar kontrol edilir.

 
Sonuçlar açıklanmadan önce,  

gözden kaçan noktalar  
olmadığından emin olmak amacıyla 
sonuçlar son bir kontrolden geçer.

Sonuçlar açıklanır.

 
 
 

Sonuçlar açıklandığında,  
aldığınız sonucu belirten  

bir e-posta bildirimi alırsınız.
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Yaşam boyu öğrenme 

Öğrenmenin yaşam boyu sürdüğüne inanıyoruz. Sunduğumuz 
yeterlilik sertifikalarının yanı sıra katılımcılarımızı kariyerleri 
boyunca desteklemek amacıyla çeşitli destekleyici materyaller, 
etkinlikler ve mezun üyeliği fırsatları sunuyoruz. 

İster yeterlilik seviyenizi artırmak isterse özgeçmişinize 
uzmanlık becerileri eklemek istiyor olun hedeflerinize uygun 
bir hizmet sunuyoruz. 

Yeterlilik alanlarımızı keşfetmek için web sitemizi ziyaret 
edin. Hangisine katılacaksınız?

Yardıma ihtiyacınız olursa lütfen müşteri deneyimi 
ekibimizle iletişime geçin.

Kutlayalım! 
NEBOSH yeterlilik sertifikasına hak kazanan binlerce 
katılımcımızla gurur duyuyoruz. Ayrıcalıklı NEBOSH 
Diplomasına veya Master Derecesine hak kazanan 
katılımcılarımız için her yıl Mezuniyet ve Ödül Töreni  
düzenliyoruz. 

Bu etkinlik bizim için yıla damgasını vuran anlardan 
birini temsil ediyor. Dünyanın dört bir yanından 
mezunlar, arkadaşları, aileler, ve Eğitim Danışmanları 
başarılarını bizimle birlikte kutlamak için yola çıkıyor. 

NEBOSH Diploması ve Master Derecesi kazanan 
katılımcılarımız mezuniyet törenine otomatik olarak 
davet edilecektir. 
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İletişimde kalalım 
Bizi takip edin!
NEBOSH sosyal medyada aktif olarak yer almaktadır. 

En yeni haberlerden, etkinliklerden, yeterlilik sertifikası 
lansmanlarından ve uzman görüşlerinden haberdar olarak 
gündemin gerisinde kalmayın. 

Bizi takip edin:   

  LinkedIn

  Facebook

  Twitter

  YouTube 

NEBOSH yeterlilik sertifikası almaya hak kazanmak gurur verici 
bir şey. Bu yeni sertifikanızı LinkedIn profilinize ekleyerek 
iş çevrenizi haberdar edin. Sertifikanızı profilinize eklemek 
için "Lisanslar ve Sertifikalar" (Licences & Certifications) 
bölümünü seçip "+" simgesine tıklayın. İlgili tüm detayları 
ekleyip "Düzenleyen Kurum" (Issuing Organisation) alanından 
NEBOSH'u seçmeyi unutmayın.

Mezunlar Klubümüze Katılın
Ücretsizdir! 

NEBOSH Diploması veya Master Derecesi almaya hak 
kazanırsanız, NEBOSH Mezunlar Klubüne davet edileceksiniz. 
Bu seçkin küresel gruba katılarak etkinlikler, özel dergi, 
haberler ve uzmanların makaleleri, misafir blog yazarları ve 
yeni sertifikalara erken erişim gibi çeşitli ayrıcalıklara hak 
kazanabilirsiniz. 

Sosyal medyadaki mezun gruplarımıza da katılabilirsiniz.  
Dünya genelinde yaklaşık 80 ülkede bulunan mezun 
arkadaşlarınızla bu gruplar sayesinde kolayca iletişimde 
kalabilirsiniz. 

• LinkedIn NEBOSH Alumni grubu

• Facebook NEBOSH Alumni grubu

 
 

"Halihazırda sağlık ve güvenlik  
alanında çalışan arkadaşlarımla konuştuktan sonra  

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında NEBOSH Ulusal Genel Sertikası  
almam gerektiğini anladım. Böylece ilk adımımı attım ve çalışmalarımın finansmanını 

kendim yaptım. Bu karar ve yatırımın bana sunduğu getiri, güvenlik danışmanı 
pozisyonuna terfi etmek oldu. İşimi gerçekten seviyorum. Her hafta güvenlik için fark 

yaratacak bir şey yaptığımı bilerek eve dönmek büyük bir mutluluk veriyor."

Neil Fisher 
Sağlık, Güvenlik ve Çevre Danışmanı  

Network Rail, Birleşik Krallık
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Peki ya...

...aldığınız sonuçtan memnun 
kalmazsanız? 
Sınav sonucunuz beklentilerinizi karşılamıyorsa Sonuç 
İncelemesi (EAR) başvurusunda bulunabilirsiniz. EAR 
talepleri sonuçların açıklandığı tarihten (Birim Sonuç Bildirimi 
belgesinde yer alır) itibaren yirmi (20) iş günü içinde yazılı 
olarak yapılmalıdır. 

EAR hakkında daha fazla bilgi almak, EAR talebinde bulunmak 
ve ilgili ücretleri öğrenmek için lütfen NEBOSH web sitesindeki 
EAR Politikasına göz atın veya Eğitim Danışmanınız ile 
görüşün. 

...siz veya olası işvereniniz  
yeterliliğininizi kanıtlamanızı istiyorsa?
NEBOSH yeterlilik sertifikaları size yardımcı olabilir. 
Yeterliliklerinizi internet ortamlarında paylaşırken dikkatli 
olun. Fotoğraflarınızı çevrimiçi yayınlamak istiyorsanız  
benzersiz bilgileri gizlemenizi tavsiye ediyoruz. 

Kişinin orijinal bir NEBOSH yeterlilik sertifikası bulunduğunu 
doğrulamak amacıyla ücretsiz doğrulama hizmeti sunuyoruz. 
Belge gerekmesi durumunda,  
25 sterlin ücret alınmaktadır. 

...sertifikanızda bir hata varsa?
Eğitim Danışmanınız ile birlikte kayıt işleminizi yaparken, 
girdiğiniz bilgilerin doğru olduğundan emin olmanız 
önemlidir. NEBOSH birim sonuç bildiriminiz (UNR), sertifikanız 
ve belgenizde bu bilgileri kullanır. Belgelerinizde hata 
bulunuyorsa bildirim yayınlanma tarihinden itibaren on 
(10) işgünü içinde bize bildirerek belgenizi ücretsiz olarak 
değiştirebilirsiniz. Belirtilen zaman diliminde bildirmemeniz 
halinde değişiklikler için ücret tahsil edilecektir.

...sertifikanızı veya belgenizi 
kaybettiyseniz?
Sertifikanızı veya belgenizi yeniden talep etmeniz halinde, 
memnuniyetle doğrudan size gönderebiliriz. Ücretler için 
lütfen katılımcı ücretleri listesine göz atın.

....bir şikayetiniz varsa? 

Eğitiminizle ilgili bir şikayetiniz varsa lütfen bu konuyu ilk 
önce Eğitim Danışmanınıza bildirin. Kendi prosedürleri 
altındaki tüm şikayetleri incelemek Eğitim Danışmanlarının 
sorumluluğundadır. 

Eğitim Danışmanınızla ortak bir karara varamazsanız 
NEBOSH'un kendi şikayet prosedürü bulunmaktadır. Lütfen 
info@nebosh.org.uk adresine e-posta atın veya şu adrese 
yazın:

Complaints
NEBOSH
Dominus Way
Meridian Business Park
Leicester
LE19 1QW
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"Bu eğitimin hem NEBOSH 
hem de HSE tarafından desteklenmesi, bu 

eğitimi firmamızda düzenlememizde büyük bir etken oldu. Eğitimin 
içeriği, sağlık ve güvenlik konusunda "bilinmesi gerekenlerin" iyi bir karışımından ve 

yöneticilerin günlük durumlarda kullanabileceği, kültürümüzü ve performansımızı 
geliştirecek yöneticilik araçlarından oluşuyordu. Değerlendirme sınavı, görüş bildirmek 

ve yöneticilerimizin günlük iş hayatlarında kullanacaklarını umduğumuz fikirler 
geliştirmek için iyi bir yoldu." 

Tom Wike 
(Ortada) Sağlık, Güvenlik ve Risk Danışmanı

İngiltere Futbol Federasyonu, Birleşik Krallık

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Bu pakette bahsedilen başlıklarla ilgili daha fazla bilgiye 
ihtiyaç duymanız halinde web sitemizde daha kapsamlı bilgiler 
bulabilirsiniz. 

• Politikalar ve Prosedürler

• Sıkça Sorulan Sorular

• Yeterlilik Bilgileri

Aradığınızı bulamıyorsanız bizimle iletişime geçin.  
Yardım etmekten mutluluk duyarız.
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Bizi takip edin:

      www.nebosh.org.uk 
 
  www.linkedin.com/company/nebosh

  www.facebook.com/neboshofficial

  @NEBOSHTweets

  www.youtube.com/neboshofficial 

NEBOSH 
Dominus Way 
Meridian Business Park 
Leicester LE19 1QW 
Birleşik Krallık

Tel: +44 (0)116 263 4700

NEBOSH, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav Kurumu,  
sağlık, emniyet ve çevre konusunda yeterlilik sertifikası sağlayan  
dünyanın önde gelen kuruluşlarından biridir.

İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır.Şirket numarası: 2698100. Kayıtlı vakıf numarası: 1010444
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