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Şimdi, NEBOSH Uluslararası İş Sağlığı  
ve Güvenliği Genel Sertifikasına sahip  
90.000 kişiden biri olmanın tam zamanı!

Dünyada kendi alanında en çok saygı 
duyulan sağlık ve güvenlik yeterlilik 
sertifikasını güncellemek için önde gelen 
binlerce uzmandan ve kurumdan yardım 
aldık. Yani günümüz işverenlerinin 
ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde tasarlanan 
bu program, katılımcıların işyerlerini 
daha güvenli hale getirmeleri için 
gerekenleri öğrenmesini ve 
uygulamasını sağlıyor.

Bu sertifika kimler için?
NEBOSH Uluslararası Genel Sertifikası 
her türlü işyerindeki yönetici ve şeflerin 
yanı sıra sağlık ve güvenlik yönetiminden 
sorumlu herkes için uygundur. Ayrıca, 
kariyerini sağlık ve güvenlik alanında 
geliştirmek isteyenler için harika bir 
fırsattır ve başarıya ulaşmak için önemli 
bir adım atmanızı sağlar. 

Neler öğreneceğim?
Önemli noktaları detaylı bir şekilde  
ele alan NEBOSH Uluslararası Genel 
Sertifikası dünyanın neresinde olursanız 
olun ihtiyaç duyacağınız temel becerileri 
kapsar. Öğrenecekleriniz: 
- Sağlık ve güvenlik etkili bir şekilde 

nasıl yönetilir
- İşyerlerinde görülen yaygın tehlikeler 

nasıl tespit edilip kontrol edilir 
- Başarılı olup olmadığınızı nasıl 

ölçersiniz
- İlgili uluslararası temel standartları.

Neler yapabileceğim?
Bu yeterliliğin merkezinde risk 
değerlendirmesi yer alır. Eğitim ve 
işyerindeki uygulamalar sayesinde 
başarılı katılımcılar: 
- Risk değerlendirmelerini güvenli bir 

şekilde yürütebilir. 
- Detaylı eylem planları geliştirip 

uygulayabilir. 
- İşyerindeki riskleri yönetebilir ve 

azaltabilir.
- Şirketlerindeki sağlık ve güvenlik 

kültürünü destekleyip geliştirebilir.

Kariyerinizi dönüştürün: bu eğitim 
bana nasıl fayda sağlayacak?
Uluslararası Genel Sertifika, çok kıymetli 
bilgi ve becerilerin yanı sıra mevcut 
görevinizi ve uzun vadede kariyerinizi 
destekleyecek, tüm dünyada saygı 
duyulan bir yeterlilik kazandıracaktır. 

İşyerinizi dönüştürün: işverenler için 
avantajlar
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve 
Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansının 
(EU-OSHA) araştırmasına göre, iş 
kaynaklı yaralanma ve hastalıklar dünya 
çapında toplam gayrisafi yurtiçi hasılanın 
%3,9'unun kaybıyla sonuçlanıyor. Bu 
oran yıllık yaklaşık 2.680 milyar euro'luk 
maliyete denk geliyor. Çalışanlarınızın 
gün sonunda ailelerine güvenli bir 
şekilde dönmelerini sağlayın. 

Maersk, Shell, BP, Skanska, Nestle ve the 
Dubai Dünya Ticaret Merkezi gibi birçok 
seçkin kurum NEBOSH Uluslararası  
Genel Sertifikasına güvenmektedir.  
Bu sertifikayla; 
- İş yaralanmalarını ve hastalıklarını 

azaltabilirsiniz.
- Çalışanların refahını artırabilirsiniz. 
- Sağlığa ve güvenliğe bağlılığınızı 

göstererek şirketinizin başarısını 
artırabilirsiniz.

- Sağlık ve güvenlik kültürünüzü 
geliştirebilirsiniz.

- Kurumunuzun, değer yaratan bir 
sağlık ve güvenlik uzmanına sahip 
olmasını sağlayabilirsiniz. 

Değerlendirme nasıl yapılır?
Bu modern yeterlilik eğitimi, size ilgi çekici 
ve katılımcı bir deneyim yaşatmak için 
çeşitli aktiviteleri, öğrenme uygulamalarını 
ve interaktif materyalleri bir araya getirir. 
Öğrendiğiniz bilgileri hemen hayata 
geçirerek kurumunuza değer katacağınız 
temel becerilere odaklanır. 

Bildiklerinizi ve yapabildiklerinizi 
inceleyen iki aşamalı değerlendirme 
süreci şunlardan oluşur:
- Defter kitap açık sınav
- Uygulamalı risk değerlendirmesi

Daha detaylı bilgi için şu adresi ziyaret 
edin:

www.nebosh.org.uk/igc

"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 görevimdeki yerimi 
sağlamlaştırmama yardımcı oldu. Ayrıca, 
deneyimlerimle ilgili bir araştırma yazısı yazarak 
Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'nın "Dört 
Büyük Gündem Maddesi" kapsamında "Ulusal İş 
Sağlığı ve Güvenliği Araştırmaları Gönüllülük Elçisi" 
olma ayrıcalığına kavuştum.

David Ongesa 
İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yöneticisi, ARM Cement Plc

 
“2008’de NEBOSH 
Uluslararası İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Sertifikası eğitimi aldım ve bu 
eğitimi üstün başarıyla tamamladım. Orta Doğu’da böyle 
prestijli bir yeterlilik sertifikasına sahip olduğum için WSP’de Kıdemli Sağlık 
ve Güvenlik Danışmanı görevine gelebildim.”

Lino Yohannan 
Kıdemli Sağlık ve Güvenlik Müdürü , WSP


