TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
İŞLETMESİ

24.06.2010

Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi Kodu
(ISM Code) Uygulama Eğitimi - İSTANBUL
3 Temmuz 2010

3 Temmuz 2010 tarihinde yapılması planlanan “ULUSLARARASI EMNİYETLİ YÖNETİM SİSTEMİ KODU (ISM
CODE) UYGULAMA” eğitimine ilişkin ayrıntılar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Eğitim faaliyetlerimiz ile ilgili bilgilere (2010 Eğitim program takvimlerine –İstanbul, Ankara, İzmir, Adana-,
eğitim içerikleri, vb.) web sayfamızdan (http://www.turkloydu.org/turkloydu//Musteri-DestekHizmetleri/Egitimler-(1).aspx ) ulaşabilirsiniz.
Hedefi
Günümüzde tüm denizcilik firmaları ISM Kod a uygun şekilde işletilmek zorundadır. Tüm firma çalışanlarının ISM
Kodu ayrıntılarıyla bilerek, sistemin kurulumu ve denetlenmesinde rol alması beklenemez.
Bu eğitimle hedeflenen; firmalarda ISM Kod uygulamalarına görevleri gereği dahil olan, ancak sistemin
geliştirilmesinde rol almak zorunda olmayan, iş yoğunluğu nedeniyle vakti kısıtlı ISM kod kullanıcılarına ISM
felsefesini gerek ve yeteri kadar tanıtarak, bu yönetim sisteminin firmalarda daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve
verimli olarak kullanılmasına katkıda bulunmaktır.






İçeriği:
ISM Kodu tarihçesi
ISM Kod maddeleri ve uygulamadaki anlamları
ISM Kod uygulama alanları
Sistem Yapılandırması
Sistemi canlı tutan öğeler – Günlük yaşantıdaki uygulamalar

Katılımcılar:
 ISM Kod Standardına uygun olarak yönetilen firmalarda; yönetim kademelerinde çalışan, yeni bir sistem
oluşturmaktan ziyade, mevcut sistemler içinde uygulama yapmakta olan çalışanlar.
 Sistemin içinde yer alan ancak ISM Kod hakkında tam olarak bilgi sahibi olmayan tüm üst ve orta kademe
yöneticilerle, alt kademe çalışanlar
 Gemi personeli
Katılım Şartları: .
Eğitime katılacak kuruluşların / kişilerin eğitim katılım başvuru/talep formu ile birlikte Vakıfbank Tuzla Şubesi
00158002295329907 nolu hesaba (IBAN no: TR08 0001 5001 5800 2295 3299 07) eğitim katılım bedelini yatırdıklarını
gösterir dekontu, eğitim tarihinden 5 gün önce tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir.
Katılımcı sayısı, en fazla 22, en az 10 olarak sınırlandırılmıştır
Sertifika: .
Eğitime tam zamanlı katılım sağlayanlar için, "TÜRK LOYDU KATILIM SERTİFİKASI" düzenlenecektir.
Süre: 1 Gün
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eğitim Saatleri : 09:30-17:00 Öğle Arası:12:30-13:30
Eğitim Yeri
: Türk Loydu Tuzla Merkez Binası
Eğitim Ücreti : 350-TL (KDV dahil)
Ücrete eğitim notları, öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ile katılım belgesi dâhildir.
Ek Bilgi:. Daha ayrıntılı bilgi ve kayıt için 0216 581 37 12/ 581 37 52 numaralı telefondan Eğitim Koordinatörlüğü ile
temas kurabilir veya egitim@turkloydu.org adresine eposta gönderebilirsiniz.
TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Tel: 0216 581 37 12
Faks: 0216 581 38 30--0216 581 38 20
E-posta: egitim@turkloydu.org
Web site: http:// www.turkloydu.org
Önemli Not: Türk Loydu Eğitim Duyurularını almak istemiyorsanız lütfen bildiriniz

TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
İŞLETMESİ

24.06.2010

Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi Kodu
(ISM Code) Denetçi Eğitimi - İSTANBUL
08-09-10 Temmuz 2010

08-09-10 Temmuz 2010 tarihinde yapılması planlanan “ULUSLARARASI EMNİYETLİ YÖNETİM SİSTEMİ
KODU (ISM CODE) DENETÇİ” eğitimine ilişkin ayrıntılar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Eğitim faaliyetlerimiz ile ilgili bilgilere (2010 Eğitim program takvimlerine –İstanbul, Ankara, İzmir, Adana-,
eğitim içerikleri, vb.) web sayfamızdan (http://www.turkloydu.org/turkloydu//Musteri-DestekHizmetleri/Egitimler-(1).aspx ) ulaşabilirsiniz.
Hedefi
Denetleme (Auditing), yapılandırılmış yönetim sistemlerinin, belirlenmiş amaçlara ulaşmak için yapılan aktivitelerin, verimli ve etkin şekilde
uygulandığının görülmesi, var ise zayıf noktalarının ortaya çıkarılması ve giderilmesi, kurulmuş olan yönetim sisteminin şirket ihtiyaçlarına,
şirket yapısına ve şirket kültürüne uyumunun değerlendirilmesi, sonuçta, yönetim sisteminin geliştirilmesi amacını taşıyan bağımsız ve
sistematik bir kontrol yöntemidir. Denetleme sonucunda, şirket bünyesindeki uyumsuzlukların ve problemlerin neler olduğu ortaya çıkarılarak
oluşturulmuş sistemin gerçekten şirket kültürüne, çalışma prensiplerine hangi ölçüde uyduğu değerlendirilebilir. Sıkça tekrarlanan sorunların
ortadan kaldırılması daha sorunsuz bir yönetim sistemi oluşturulabilmesi için anahtardır.
ISM Kod, şirketlerin, kendi emniyetli yönetim sistemlerini denetlemelerini de zorunlu kılmıştır. Denetleme faaliyetinin amacına ulaşabilmesi
için denetlemenin kurallara ve etiğe uygun şekilde yapılması kaçınılmazdır. Kursun amacı hem ISM Kod isteklerine uygun Denetleme
yapılması için uygulamalı ve teorik eğitim vermek, hem de şirket iç denetleyicisi adayı katılımcılara iç denetleme kuralları hakkında ISM Kod
isteklerini de kapsayan gerekli bilgiyi vermektir. Bu eğitim ile katılımcıların; denetleme araç gereçleri ve denetleme tekniklerini öğrenmeleri ve
karşılaşılabilecek tipik problemler hakkında bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.
İçeriği:
 ISM Kodu tarihçesi
 ISM ve Kalite konularında kullanılan terimler ve tanımlamalar
 Denetlemelerin amaç ve yararları
 ISM Kod ilkeleri ve kuralları
 Denetleme prosedürleri
 Denetleme araç ve gereçleri
 Denetlemenin yapılması ve denetleme teknikleri
 Denetlemenin raporlanması ve düzeltici hareketler
 İletişim kurma
 Sınav
Katılımcılar:
 ISM denetçi adayları
Şirketlerde iç denetimci olarak görev yapacak üst düzey ISM Kod bilgisine sahip görevliler
 Şirket emniyet ve kalite koordinatörleri
 ISM konusunda kuruluş çalışmaları yapan şirket yöneticileri
 Operasyon, teknik ve emniyet bölümleri yöneticileri
 Emniyet ve kalite kültürünü geliştirmek isteyen şirket mensupları
Katılım Şartları: .
Eğitime katılacak kuruluşların / kişilerin eğitim katılım başvuru/talep formu ile birlikte Vakıfbank Tuzla Şubesi 00158002295329907 nolu
hesaba (IBAN no: TR08 0001 5001 5800 2295 3299 07) eğitim katılım bedelini yatırdıklarını gösterir dekontu, eğitim tarihinden 5 gün önce
tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir.
Katılımcı sayısı, en fazla 22, en az 10 olarak sınırlandırılmıştır
Sertifika: .
Eğitime tam zamanlı katılım sağlayan ve denetçi yeterlilik sınavında başarılı olanlar için "TÜRK LOYDU BAŞARI SERTİFİKASI", yeterli
başarı gösteremeyenler için ise "TÜRK LOYDU KATILIMCI SERTİFİKASI" düzenlenecektir.
Süre: 3 Gün
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eğitim Saatleri: 09:30-17:00 Öğle Arası:12:30-13:30
Eğitim Yeri: Türk Loydu Tuzla Merkez Binası
Eğitim Ücreti: 1,000-TL (KDV dahil)
Ücrete eğitim notları, öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ile katılım belgesi dâhildir.
Ek Bilgi:. Daha ayrıntılı bilgi ve kayıt için 0216 581 37 12 / 581 37 52 numaralı telefondan Eğitim Koordinatörlüğü ile temas kurulabilir veya
egitim@turkloydu.org adresine eposta gönderebilirsiniz.
TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Tel: 0216 581 37 12

Faks: 0216 581 38 30--0216 581 38 20
E-posta: egitim@turkloydu.org
Web site: http:// www.turkloydu.org
Önemli Not: Türk Loydu Eğitim Duyurularını almak istemiyorsanız lütfen bildiriniz.

