NEBOSH, IOSH, IEMA Eğitimleri Arme ile Türkiye’de…
Arme, 2012 Şubatında bir ilki daha gerçekleştirdi ve
İngiltere’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav Kurumu
NEBOSH (National Examination in Occupational
Safety and Health) onayıyla tüm dünyada kabul
gören ‘Uluslararası Yangın Güvenliği ve Risk
Yönetimi Sertifika Programını’ dünyada ilk kez
İstanbul’da düzenledi. Arme’nin içerik desteği ve
deneyimi ile hazırlanan IGC1 ve IFC1&2’den oluşan
ilk NEBOSH programı Türkiye’nin farklı yerlerinden
gelen katılımcılarla ve yüz yüze eğitimle
gerçekleştirildi.
Şimdi ise yoğun çalışma temposunda işyerlerinden
ayrılma olanağı bulunmayanlar için NEBOSH
eğitimlerini bilgisayarınıza getiriyoruz. Dahası
NEBOSH’un birçok sertifika programına ek olarak
IOSH’un ve IEMA’nın çeşitli programlarını da
katılımınıza sunuyoruz.
İngiltere’nin en eski ve deneyimli firmalarından RRC
Training işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan uzaktan
eğitim programları aylık program takvimleri halinde
gerçekleştirilecek. RRC’nin yıllardır sunmakta
olduğu programlara Türkiye’den ARME’nin
desteğiyle ulaşmak çok kolay.

Arme destekli eğitim nedir?
Arme, yangın
ve iş güvenliği
sektörünün
en eski
danışmanlık
ve eğitim
firmalarından
birisi olup,
uzaktan
eğitim
konusunda
kendi
altyapısına
sahiptir.
Arme, yakın
geleceğin
tartışmasız eğitim yöntemleri arasında olan elearning kapsamındaki birikimini, RRC’nin geniş
programlarıyla buluşturuyor ve uluslararası
geçerliliği olan pek çok sertifika programını
Türkiye’ye getiriyor.
Bu sistemde, katılmak isterdiğiniz program ve tarihi
Arme’ye bildirmeniz durumunda, tüm işlemler Arme
tarafından tamamlanıyor ve yurt dışındaki
muadillerinden farksız olan eğitiminize
başlıyorsunuz.

Arme eğitimlerinin avantajı nedir?
Arme, uluslararası geçerliliği olan sertifika
eğitimlerinde, 1928 yılında kurulmuş olan ve bugün
İngiltere’nin en köklü eğitim kurumu sayılan RRC
Training ile işbirliği yapmaktadır. (www.rrc.co.uk)
 Arme’den eğitim aldığınızda, RRC’nin İngiltere
fiyatlarından daha uygun koşullara ulaşırsınız.
 Sınava girmek için İngiltere’ye gitmeniz ya da
İngiliz Kültür Merkezlerine ciddi rakamlara
ulaşan sınav ücreti ödemeniz gerekmez.
 Eğitim programı, notlar, eğitmenler ile iletişim,
bağlantı sorunlarınız vb. tüm destekler Arme
tarafından sağlanır.
 Ödemelerinizi Türk Lirası üzerinden
gerçekleştirebilir, provizyon masraflarından
muaf olursunuz.
 Sınav öncesi Arme’nin deneyim
aktarımlarından faydalanabilirsiniz.
 Sınav sonrası süreçte Arme aracılığıyla
iletişminizi sürdürebilrisiniz.
 Arme’nin geniş sektörel ağına dahil olarak
ulusal ve uluslararası fırsatlardan haberdar
olabilirsiniz.
 Arme’nin düzenlediği diğer eğitim ve
hizmetlerden belirli oranlarda indirime sahip
olabilirsiniz.

Diploma derecesi katılımcıya çeşitli ayrıcalıklara
ulaşma imkanı da sağlamaktadır. Bu diplomaya
sahip olan kişiler, global olarak tanınan
'IDipNEBOSH' ünvanını isimleri ile birlikte
kullanabilirler. Ayrıca Graduate Membership of
IOSH (GradIOSH) için başvurabilme yeterliliğini
kazanmış olacaklardır. Daha ileri seviyede ise
Chartered Member of IOSH (CMIOSH) derecesine
sahip olunabilir.

NEBOSH

NEBOSH International General Certificate

NEBOSH (National Examination in Occupational
Safety and Health) İngiltere merkezli bir
sertifikalandırma kuruluşu olup, geliştirdiği
uluslararası programlardan alınmış sertifikalar,
dünyanın birçok ülke ve firmasında geçerli kabul
edilmektedir.

Bu kurs programı iş sağlığı ve güvenliği konusunda
sağlam bir temel oluşturarak, bu alanda çalışanların
risk yönetiminde çok daha verimli hale gelmelerini
hedeflemektedir.

NEBOSH International Diploma
Diploma programı ileri seviyeli yetkinlik sağlayan ve
büyük prestije sahip bir derecedir. İş güvenliği ile
ilgili olarak global düzeyde en üst düzey derece
olarak tanınmaktadır. Program iş sağlığı ve güvenliği
yönetimi, tehlikeli maddeler, iş ekipmanları
güvenliği başta gelmek üzere, NEBOSH International
Certificate konularını temel almaktadır.
www.armetr.com

İleri düzey bir program olup daha öncesinde iş
güvenliği ile ilgili olarak çeşitli derecelerden
(NEBOSH International Certificate gibi) birini almış
olmak tavsiye edilir.
E-learning programı içerisinde toplam program 475
saatten oluşmakta olup bölümlerle ilgili süreler
aşağıdaki gibidir.


Unit A: 189 saat



Unit B: 115 saat



Unit C: 115 saat



Unit D: 56 saat

Uluslararası standartlar üzerine kurulduğundan
dünyanın her yerinden, tüm sektör çalışanları için
uygundur. Yöneticiler, denetleyiciler, sağlık ve
güvenlik üzerine çalışmayı hedefleyen ve çalışanlar
ile kariyerini uluslararası firmalara taşımak
isteyenler tercih etmektedir.
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NEBOSH International Construction Certificate
İnşaat sektöründe hergün alınan kararlarda iş sağlığı
ve güvenliğinin hesaba katılması ve diğer çalışanlar
tarafından uygulanması konusunda sorumlu olan
kişiler için tasarlanmıştır.
İnşaat sektöründe proje yöneticileri, şantiye şefleri,
şantiye mühendisleri, iş güvenliği sorumluları, sağlık
sorumluları, taşeron sorumluları tarafından daha
çok tercih edilmektedir. Yurt dışında iş yapan ya da
yabancı ortaklarla proje yürüten firmaların personel
yetkinliklerinin tanımlanmasında önem
taşımaktadır.
NEBOSH International Oil and Gas Certificate
Özellikle petrol ve gaz endüstrisinde güvenlik
çalışmalarından sorumlu olan kişiler için
tasarlanmıştır. Uluslararası standart ve yönetim
sistemleri üzerine odaklanarak petol ve gaz
endüstrisinde proses güvenlik yönetiminin önemi
üzerinde durulmaktadır. Ayrıca gerek deniz gerekse
karada ileri güvenlik yükümlülüklerinin verimli bir
şekilde yerine getirilmesi konusunda katılımcılara
ışık tutmaktadır. Teknik emniyet, bakım, yangın, iş
güvenliği birimleri tarafından tercih edilmektedir.
Ayrıca sektördeki yöneticiler denetleyiciler,
danışmanlar ve işçi temsilcilerinin katılımı için de
uygundur.
NEBOSH International Fire Certificate

yetkinliklerini belgelemek isteyenler için
geliştirilmiştir. Yangın güvenliği danışmanlığı
alanında çalışanlar için ayrı bir fırsat sunmaktadır.

IEMA
IEMA (İnstitute of Environmental Management and
Assessment) çevre konusunda yüksek standartlarda
yönetim, denetim ve değerlendirmeyi hedefleyen
çalışmaları destekler. Çevre yönetimi alanında önde
gelen profesyonel üyelik kuruluşudur. 15.000 üyesi
bulunan IEMA sertifika programları dünyanın pek
çok bölge ve firmasında geçerli kabul edilmektedir.
IEMA Introduction to Environmental Management
Systems
Çevre Yönetim Sistemlerine genel bir bakış
sağlamakla birlikte farklı yönetim türleri ve
avantajlarını, ayrıca uygulama ve operasyona dair
önemli noktalarını konu almaktadır.
Çevre Yönetim Sistemleri konusuna giriş ve özellikle
ISO 14001 ve EMAS (European Eco-Management
and Audit Scheme) sistemleri hakkında bilgi almak
isteyenler için uygundur.
Yaklaşık 16 saatlik eğitimi kapsamaktadır.
IEMA Foundation Certificate in Environmental
Management
Bu program geniş bir konu kapsamına sahiptir,
özellikle temel çevresel konular, mevzuatta çevrenin
yeri ve çevre performanslarını değerlendirme
araçlarını (çevre yönetim sistemleri gibi) ele
alınmaktadır.
Çevre Yönetimi konusunda bilgi almak isteyen
herkes için uygun olmakla birlikte, bu konuda
sorumlu olarak çalışan ve bu alanda yeterliliklerini
geliştirmek isteyenler için uygundur. Yaklaşık 24
saatlik eğitimi kapsamaktadır.

Dünyada ilk defa Arme tarafından uygulanan bu
program, tüm sektörlerde yangın risklerinin
yönetimi konusunda yetkinleşmek veya
www.armetr.com
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IEMA Associate Certificate in Environmental
Management
Bu program bir organizasyonun stratejik ve
operasyonel etkilerini azaltmanın pratik
yöntemlerini konu almakla birlikte, temel çevre
mevzuatını ve UK, Avrupa Topluluğu (EC) ayrıca
uluslararası hukuk konularını kapsamaktadır.

Yönetici olarak sağlık ve güvenlik yükümlülüklerinin
icra edilmesi konusunda bilgi almak isteyenler için
uygundur. Birçok firma üst ve orta düzey
yöneticilerine bu eğitimi aldırmaktadır. Yaklaşık 40
saatlik eğitimi kapsamaktadır.

Ayrıca çevre performansını değerlendirme ve
yönetim amaçlı proseslerin tasarım ve uygulama
çalışmaları da işlenmektedir.
Çevre Yönetimi konusunda temel bilgilere sahip
olan ve bu alanda yetkinleşip, yetkinliğini
uluslararası geçerliliği olan bir sertifikayla
kanıtlamak isteyenler için uygundur. Yaklaşık 80
saatlik eğitimi kapsamaktadır.

IOSH
IOSH (The Institution of Occupational Safety and
Health) 40,000’den fazla üyesi ile dünyanın en
büyük Sağlık ve Güvenlik organizasyondur.
Uluslararası boyutta tanınan lisanslı bir kuruluş
olmakla birlikte dünyanın farklı yerlerinde kolları
mevcutttur. İşyeri kazaları nedeniyle ölüm ve
meslek hastalalıklarını engellemek için
profesyonellerle çalışmanın yanısıra, biliçlenmeyi
artırmak için diğer organizasyonlarla işbirliği
yapmaktadır. Ayrıca okullarda, işyerlerinde eğitimler
düzenleyerek ve kampanyalar hazırlayarak
milyonlarca çalışana ulaşmayı hedeflemektedir.
Eğitimler her sektörden, farklı türden
organizasyonlarda çalışan kişilere uygun
olduğundan, her yıl farklı sektör ve kademelerden
120.000 çalışan IOSH eğitimlerine katılmaktadır.
IOSH Managing Safely
Bu kurs programı tüm seviyelerdeki yöneticiler için
uygun olup, işyerinde sağlık ve güvenlik yönetiminin
farklı yönlerini sunmayı amaçlamaktadır.

www.armetr.com

Arme
Araştırma Risk Yön. Müh. Eğt. Ve İstisnai Dan. Hiz.
Ltd. Şti.
Türkocağı Cad. No:3 K:4 Cağaloğlu / İstanbul
T:0212 5198630/31 F: 0212 5149579
www.armetr.com / arme@armetr.com
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EĞİTİM TAKVİMİ
DÖNEM

TARİH

KURUM

NEBOSH

1.

26.03
–
26.04.

IEMA
IOSH
NEBOSH

2.

15.04.
–
15.05.

IEMA
IOSH
NEBOSH

3.

30.04
–
30.05.

IEMA
IOSH

1)
2)
3)
4)
5)
6)

PROGRAM

ÜCRET (Pound)

1

1600 + KDV + 395
405 + KDV + 100
405 + KDV + 100
405 + KDV + 60
405 + KDV + 100
85 + KDV

International Diploma
International General Certificate
International Construction Certificate
Oil and Gas Certificate
International Fire Certificate
Introduction to Environmental Management
Systems
Foundation Certificate in Environmental
Management
Associate Certificate in Environmental
Management
Managing Safely
1

International Diploma
International General Certificate
International Construction Certificate
Oil and Gas Certificate
International Fire Certificate
Introduction to Environmental Management
Systems
Foundation Certificate in Environmental
Management
Associate Certificate in Environmental
Management
Managing Safely
1

International Diploma
International General Certificate
International Construction Certificate
Oil and Gas Certificate
International Fire Certificate
Introduction to Environmental Management
Systems
Foundation Certificate in Environmental
Management
Associate Certificate in Environmental
Management
Managing Safely

SON
KAYIT

23.03.2012

270 + KDV + 99
445 + KDV+ 135
265 + KDV
1600 + KDV + 395
405 + KDV + KDV
405 + KDV + 100
405 + KDV+ 60
405 + KDV + 100
85 + KDV

13.04.2012

270 + KDV + 99
445 + KDV + 135
265 + KDV
1600 + KDV+ 395
405 + KDV + 100
405 + KDV + 100
405 + KDV + 60
405 + KDV + 100
85 + KDV

28.04.2012

270 + KDV + 99
445 + KDV + 135
265 + KDV

International Diploma eğtiminin bitiş süresi, belirtilen dönem içinde değerlendirilmemelidir. Bu eğitim,
katılımcıya göre uzun biz zaman dilimine yayılabilmektedir.
Ana ücretin yanında görülen ikinci ücreti, sertifika kuruluşu talep etmektedir ve Arme tarafından ilgili
kuruma aktarılmaktadır.
Ücretin yatırıldığı gün geçerli olan TCMB Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplama yapılır.
Kayıt, eğitim ve sınav sürecine yönelik tüm işlemler Arme tarafından gerçekleştirilmekte ve katılımcıya bu
süreçlerde destek sağlanmaktadır.
Sınavlar Arme tarafından düzenlenecek ve yılda en az iki sınav tarihi belirlenecektir.
Ayrıntılı bilgi ve kayıt için; 0212 519 86 30/31 ya da burcuozdemir@armetr.com

www.armetr.com
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