
Eski Tip (IGC) Sınavı Hakkında

◦ 2020 yılının Haziran ayında NEBOSH kurumu, eski tip sınavlarla ilgili önemli bir değişikliğe gittiğini duyurdu.

◦ Fakat bu değişiklik GC2 ve GC3 ünitelerini ilgilendirmiyor. Değişiklik sadece IGC1 ünitesinde.

◦ NEBOSH kurumu bu değişikliklerle ilgili web sitesinde özel bir bölüm açtı. https://www.nebosh.org.uk/open-book-
examinations/ adresinden kafanızdaki soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Biz o link’ten ulaşılan bilgilerin bir kısmını bu 
sunumda özetledik.

◦ Sınav Tarihleri:

◦ IGC1 Ünitesi:

◦ IGC1 ünitesinin sınavları artık hiçbir şekilde klasik biçimde sınıf ortamında olmayacak. Yani öğrenciler daha önce eski şekilde sınıf ortamında IGC1 
sınavına girmiş olsalar da tekrar girecekleri sınav online olacak. Ayrıca artık «kitap açık» şekilde olacak. Bu sunumun diğer slaytlarında bu değişiklikleri 
açıklamaya çalıştık. Bu sınav ünitesinin tarihi kesinleşmiştir. 2 Aralık 2020’de gerçekleşecektir. Bu sınav için son kayıt tarihi ise 6 Kasım 2020’dir.

◦ GC2 Ünitesi: 

◦ GC2 ünitesinin sınavları aynen eskisi gibi fiziksel olarak yapılacak. NEBOSH bunların online olmasına da «kitap açık» olmasına da izin vermiyor. Tarihi 
kesinleştiğinde https://www.donusenadam.com.tr/egitim-takvimi adresinde duyurulmaktadır.

◦ GC3 ünitesi: 

◦ GC3 ünitesinde (ödev) de hiçbir değişiklik yoktur. Aynen eskisi gibi kayıt olup ödevinizi e-mail ile ileteceksiniz. Tarihi kesinleştiğinde  
https://www.donusenadam.com.tr/egitim-takvimi adresinde duyurulmaktadır. 

◦ Bu sunumun takip eden sayfaları sadece IGC1’i ilgilendirmektedir.
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KİTAP AÇIK 
NEBOSH SINAVI

BU DOKÜMAN SADECE IG1 VE IGC1 ÜNİTELERİNİ 
İLGİLENDİRMEKTE OLUP IG2, GC2 VE GC3 ÜNİTELERİNİ 

KAPSAMAMAKTADIR.



Kitap Açık Sınav Nasıl Olacak?

◦ NEBOSH bu kitap açık online sınav tipine 
kısaca «OBE» (Open Book
Examination)adını vermektedir. 

◦ Öğrenci internet bağlantısı olan bir 
bilgisayarla dünyanın herhangi bir 
yerinden katılabilecek.

◦ Öğrenciye bir senaryo verilecek. Bu 
normal faaliyet gösteren bir işletme 
olacak.

◦ Sonra bir olay olacak senaryoda (bir 
kaza, bir İSG müdahalesi, vb.)

◦ Öğrenciye de bir rol verilecek (örn.; İSG 
yöneticisi)
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Kitap Açık Sınav Nasıl Olacak?

◦ Öğrencinin bu rol altında bazı görevler yerine 
getirmesi istenecek (onların da alt görevleri 
olacak) 

◦ Her görev için kaç puan alabileceği de belirtilmiş 
olacak

◦ Sınavı tamamlama için öğrencinin süresi 24 saat 
olacak

◦ Bu cevap kağıdını sisteme yüklerken, öğrenci bir 
«öğrenci beyanı» vererek bu verdiği cevapların 
yardım almaksızın kendi verdiği cevaplar 
olduğunu taahhüt edecek
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Örnek Sorular (Görevler)

◦ Bu kurumda çalışanlar ile istişareyi nasıl geliştirebilirsiniz? (Senaryodan örnekler vererek cevabınızı 

destekleyin)

◦ Senaryoyu baz alarak, bu kurumda istişarenin etkinliğini değerlendirin. (Senaryodan örnekler vererek 

cevabınızı destekleyin)



Sık Sorulan Sorular

«Eğitime katılmak dışında notlara 

ilaveten çalışmak da gerekiyor mu?»

◦ Kesinlikle evet.

◦ Sınav esnasında notlarınıza bakabilecek 

ve internette araştırma yapabilecek de 

olsanız bunlar sadece eğitimde 

edindiklerinizi tamamlayıcı ek unsurlardır.

◦ Yine de zaman limiti vardır ve bu 

zamanın ne kadar hızlı geçtiğine 

şaşıracaksınız.

«En iyi nasıl çalışabilirim?»

◦ Eğitimde öğretilenlere iyi çalışın, sınav 

sırasına bırakmayın.

◦ Daha geniş okumalar yapın. Eğitim 

notlarıyla sınırlı kalmayın.

◦ Sınavda senaryoya odaklanmanız ve hızlı 

cevaplamanız gerekecek.

◦ Sınav öncesinde notlarınızı iyi organize 

edin ve sınıflandırın ki sınav sırasında 

zorluk çekmeyin.

www.donusenadam.com.tr



Sık Sorulan Sorular

«Bir oturuşta tüm sınavı bitirmem gerekiyor 
mu?»

◦ Hayır. 24 saatiniz var ve istediğiniz kadar ara 
verebilirsiniz. Logout yapıp sonra istediğiniz 
zaman tekrar login yapabilirsiniz o süre 
boyunca.

◦ Ama o gününüzü çok iyi planlayın. Kimseyle 
başka toplantı ayarlamayın. Yemek ve 
molalar dışında başka kafa dağıtacak 
hiçbir şeyi o günkü ajandanıza almayın.

◦ İnternet bağlantınızda ortaya çıkabilecek 
bir soruna, başka acil bir duruma karşı 
hazırlıklı olun. Zamanınızı ona göre 
ayarlayın, 24 saatlik sürenin son kısımlarına 
bir şey bırakmayın.

«Sınav ortamı nasıl olmalı?»

◦ Kendinize rahat ve sessiz bir çalışma ortamı 
oluşturun.

◦ İyi ışıklandırma olsun. Termal konforunuzu sağlayın.

◦ Saate dikkat edin (Sınav bitiş saati BST denilen 
İngiltere saatine göredir)

◦ Eğer çok rahat ve etkili bir çalışma ortamı 
oluşturabilirseniz tüm soruları 4-5 saatte 
bitirebilirsiniz.

◦ Fakat yemek, dinlenme ve uykuya mutlaka yeterli 
zaman ayırın.  
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Sık Sorulan Sorular

«Kitap açık bu sınavda nerelere bakabilirim, her türlü 
kaynağa başvurabilir miyim?»

◦ Yazılı notlara, kitaplara başvurabilir, internette araştırma yapabilirsiniz.

◦ Artık bir çok internet tarayıcıda (Google Chrome, vb.) girilen her web 
sayfasını Türkçe’ye otomatik çevirme özelliği vardır. Bu özelliği 
kullanarak yabancı dil bilgisine sahip olmadan bir çok yabancı 
kaynağı (https://www.hse.gov.uk/ , vb.) okuyabilirsiniz. 

◦ Fakat şunlara başvurmanız yasaktır:

◦ Kurs sağlayıcı firmanın herhangi bir çalışanı (eğitmenler dahil)

◦ Diğer öğrenciler

◦ 3. kişiler (Arkadaşlar, aile üyeleri, diğer insanlar)

◦ Asla cevaplarınızın en küçük bir kısmını sözlü olarak bile başka bir 
öğrenciyle paylaşmayın. NEBOSH’un öğrencilerin cevap kağıtlarını 
birbiriyle karşılaştıran algoritmaları benzerlikler tespit ederek bu cevap 
kağıtlarını ileri derece kontrol aşamalarına taşıyabilir.

◦ Asla kopyala yapıştır yapmayın. Mutlaka kendi cümlelerinizi kullanın.

«Bu yararlandığım kaynaklara referans göstermem 
gerekiyor mu cevaplarımı yazarken?»

◦ Evet. Bir cevabı yazarken başvurduğunuz tüm kaynakları o esnada listelemeniz 
gerekmektedir. Buna referans listesi denmektedir.

◦ Kitaplar, makaleler, dergiler, online kaynaklar kullanabilirsiniz. Onları en azından şöyle 
referans göstermelisiniz:

◦ Kitap: İsmi, Yazarı, basım yılı, sayfa

◦ Web sitesi: URL’si, bölümler/dokümanlar

◦ Kurs materyalleriniz (Kursu hangi tarihlerde aldınız)

◦ Cevabı yazma esnasında hemen  kaynağı ayrı bir yere not alın sonraya bırakmayın. 
Böylece kaçırmamış olursunuz.

◦ Referans listenizi cevap dokümanının en sonuna koyun (NEBOSH’un cevap kağıdını 
kullanıyorsanız zaten bunları yazacak ayrı bir bölüm oluyor).

◦ Merak etmeyin bu referans listesi toplam sözcük sayısı kotanızı eritmez.
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Sık Sorulan Sorular

«Sözcük sayısı sınırı var mı cevaplarımız 

için?»

◦ Evet olacak. Buna «tavsiye edilen sözcük sayısı» 
deniliyor. Bu limiti %10’dan fazla aşmamanız 
mecburi. Ayrıca o sözcük sayısı sınırının çok altında 
da cevap vermeniz geçiş ihtimalinizi zayıflatır.

◦ Her sorunun limiti farklıdır.

◦ Eğer limiti aşarsanız, sınavları okuyan kişi limit 
bittikten sonrasını okumayacak sadece okuduğu 
kısmı notlayacak.

«Kopya çekmek ve diğer benzeri 

kurallara uymazsam ne olur?»

◦ NEBOSH bu durumda soruşturma açmakta ve 
soruşturmada kusurlu bulunursanız daha sonra 
hiçbir NEBOSH sınavına girmenize izin 
vermemektedir.

◦ Bu yüzden cevaplamada kullandığınız 
kaynakların hiçbirini referans göstermemezlik
etmeyin. Yoksa o kaynaktan kopya çekmiş 
sayılırsınız.

◦ Birden fazla öğrencinin birlikte sınav cevaplaması, 
kısmen de olsa yardımlaşması, vb. de hep 

kopyacılığa girmektedir.
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Sık Sorulan Sorular

«Kapanış Mülakatı nedir?»

◦ Bu kurs sağlayıcının siz sınavınızı 

bitirdikten bir süre sonra sizinle yapacağı 

bir mülakattır.

◦ Bu mülakatta sizin hiçbir kopyacılık 

türüne iştigal etmediğiniz sorulur, 

taahhütünüz alınır.

◦ Bu dokümanın sonundaki birkaç slayt bu 

konuda ayrıntılı bilgi içermekte.
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Kitap Kapalı Sınavlarla Benzerlikler

«Eski kitap kapalı sınavlarla bu yeni tip 

kitap açık sınavlar arasında benzerlikler 

var mı?»

◦ İkisinde de sorular var. İkisi de aynı 

konuları kapsıyor. Benzer şekilde soruyu 

okuma ve cevabı yazma var.

◦ Fakat ‘kelime sayısı limiti’ ve cevapların 

daha detaylı olması gibi bu dokümanda 

bahsettiğimiz farklılıklar var.
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Deneme Sınavı

«Deneme sınavı gibi bir şey olacak mı?»

◦ NEBOSH’un bu aynı teknolojisiyle 24 saat 

süren deneme sınavı gibi bir uygulaması 

yok. 

◦ Fakat NEBOSH’un aslında 4-5 saatte 

cevaplanabilecek böyle bir sınav için 24 

saat süre vermesi öğrencilerin yabancı 

oldukları bu ortamda rahat etmeleri için. 

Yani deneme sınavı olmamasının 

dezavantaj yaratmaması için.
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Sınavı Yetiştirememe

«Eğer geç kalırsam, 24 saat içinde tamamlayamazsam ne olur?»

◦ Sınava kaydolmuş fakat gelmemiş gibi sayılırsınız. Yani sınavdan geçmeniz mümkün olmaz.

◦ Fakat eğer 24 saat dolmadan çok önce bitirip cevaplarınızı gönderirseniz, son saatlerde 

meydana gelebilecek problemleri bertaraf etmiş olursunuz.
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«Bu sınav ünitesinde başarısız olursam 

ne olur?»

◦ Sınava tekrar girebilirsiniz veya EAR 

başvurusu yapabilirsiniz NEBOSH’a. 

EAR, NEBOSH’un tekrar sınavınızı tekrar 

okutturmasına denmektedir.

◦ Bu 2 seçenek de ücretlidir.

«Geçiş notu nedir?»

◦ NEBOSH kurumu halihazırda geçiş 

notunun ne olduğuna karar 

vermemiştir.

◦ İlk düzenleyeceği bir, iki sınavda 

öğrencilerin cevaplama durumlarını 

inceleyerek buna karar verecektir. Biz 

de işbu dokümanı sözkonusu bilgi 

neticesinde güncelleyeceğiz.
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Sertifika

«Bu kitap kapalı sınav bana verilecek 

sertifikanın niteliğini değiştirecek mi?»

◦ Hayır. Aynı tip sertifikayı alacaksınız.

«Kapanış mülakatı ile ilgili daha fazla 

bilgi verebilir misiniz?»

◦ Bundan sonraki slaytlarda ilgili bilgiyi 
bulabilirsiniz.
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KAPANIŞ MÜLAKATINA 
HAZIRLIK

Dönüşen Adam tarafından hazırlanmıştır.

IG1 veya IGC1 

için



Kapanış Mülakatının Amacı

◦ Dönüşen Adam eğitmeni tarafından 

gerçekleştirilecektir.

◦ Eğitmen sınavınızda yardım alıp 

almadığınız gibi hususları anlamak için 

çeşitli sorular soracaktır.

◦ Uzaktan video konferans (Zoom, vb.) 

yoluyla gerçekleştirilir. 

◦ Genelde yaklaşık 15 dakika sürer. 

Fakat eğitmen bu süreyi uzatabilir.
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Nasıl hazırlanmalıyım?

◦ Bu video konferans sırasında eğitmene 

ekrandan göstermek üzere resmi kimlik 

belgenizi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya 

pasaport) yanınızda bulundurun.

◦ Size bir tarih ve saat verilecektir ve e-

video konferans için davetiye e-mail 

ile iletilecektir. O tarih ve saatte 

mülakata gireceksiniz.

◦ Bilgisayar, tablet veya cep 

telefonundan bağlanabilirsiniz.

◦ Mülakat sırasında bir odada tek 

başınıza bulunmanız zorunludur.
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Nasıl hazırlanmalıyım?

◦ Ama eğer bir çocuk veya yardıma 
muhtaç bir kişiyi göz önünde 
bulundurmanız gerekiyorsa o kişi odada 
olabilir.

◦ NEBOSH’un «makul ayarlama» 
uygulamasından faydalanıyorsanız 
(engellilik sebebiyle, vb.) bunun için 
gerekli başvuruyu Dönüşen Adam 
vasıtasıyla yaptıktan sonra size destek 
olacak görevli de odada olabilir.

◦ Odanın kapısı hep ekranınızda eğitmene 
görülecek şekilde oturmanız 
gerekmektedir.
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Mülakatın Formatı

◦ Mülakatın telefon konuşması şeklinde 

yapılması yasaktır. Eğitmenin öğrenciyi 

görmesi şarttır.

◦ Resmi kimlik belgenizi göstereceksiniz. 

Eğitmen üzerindeki bilgileri kayıt 

bilgilerinizle karşılaştıracak.

◦ Eğitmene odanın her bir yanını 

göstermeniz gerekecek (Eğitmenin 

odanın her kısmını görme hakkı vardır. 

Lütfen odayı ona göre seçiniz)

◦ Genel olarak sınavınızın nasıl geçtiğini 

anlatacaksınız.
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Mülakatın Formatı

◦ Eğitmenin sınavınızla, eğitim konularına nasıl 

çalıştığınızla ilgili daha spesifik sorularını 

cevaplayacaksınız.

◦ Mülakat biterken eğitmenin bu mülakatın 

olumlu mu olumsuz mu geçtiğiyle ilgili 

öğrenciye geri bildirim vermesi yasaktır.

◦ Bu mülakata rağmen NEBOSH, sınav 

cevaplarını da incelediği için öğrencinin ikinci 

bir mülakata katılmasını isteyebilir veya hiçbir 

sebep göstermeksizin soruşturma açma 

hakkına sahiptir.

◦ Bu mülakat bir sınav olmadığı için bundan 

herhangi bir puan alınması söz konusu değildir. 
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Mülakat için Bazı Tüyolar

◦ Mülakattan Önce:

◦ Video konferans link’ini önceden test 

edin. Video konferans için gereken 

küçük yazılımı bilgisayarınıza kurun. 

Mikrofon, kamera ve hoparlörünüzü test 

edin.

◦ Bir tanıdığınıza aynı eğitmene sınavı nasıl 

cevapladığınızı anlatıyormuş gibi prova 

yapın. Hatta aynı video konferans 

programı üzerinden yapın ki alışın.

◦ Resmi kimliğinizi yanınızda bulundurun.

◦ Odanızı ayarlayın, sessiz ortam sağlayın.

◦ Bir bardak su bulundurun.

◦ Mülakat Sırasında:

◦ Dürüstçe cevap verin.

◦ Soruyu anlamadıysanız tekrar sorun. 

Bilmiyorsanız cevabını cevap vermekle 

uğraşmayın bilmediğinizi söyleyin.

◦ Soruları dikkatli dinleyin.

◦ Sakin olun. Zor gibi gözükse de bu 

mülakat, sınava çalışırken neler 

öğrendiğinizi eğitmene göstermeniz için 

bir fırsattır.
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Daha Detaylı Bilgi…

◦ NEBOSH kurumu https://www.nebosh.org.uk/open-book-examinations/ adresinde IGC1 sınavlarıyla ilgili 

ilave ayrıntılı bilgiye yer vermektedir. Orayı da incelemenizi tavsiye ederiz. 
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Dönüşen Adam başarılar diler!

İYİ HAZIRLANIN RAHAT OLUN ZAMANI İYİ KULLANIN
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