
“Training on the RIGHTSHIP Perspective” 
12  September 2019 

Tuzla/İSTANBUL  

Training Date:  12 September 2019 

Training Hours:  09:30-17:00 

Training Location:  TÜRK LOYDU ( Evliya Çelebi Mah.Tersaneler Cad. No: 26/1 Tuzla – İSTANBUL_TURKEY) 

Training Fee:   1,400 TL/a participant + VAT (18%) The language of instruction and the documents are in English. 

Contact for participation: Şeyma LEVENTOĞLU– sleventoglu@turkloydu.org  ; 0 216 581 37 12; egitim@turkloydu.org 

Since the quota is limited, registration will be made in order of application. Applications can be made by 29 August 2019 at 12:00. 

Click here to apply from the web page. The training will be opened when there are at least 12 participants. 

 

Course Objectives:  

To provide useful insight to all those involved in auditing and/or 

implementation of the RIGHTHSIP requirements for all day to day 

operational aspects, with respect to the Key Performance 

Indicators and Best Practices guidance established by 

RIGHTSHIP. Delegates will acquire - through accelerated training 

techniques - both theoretical knowledge & practical insight for the 

interpretation of all RIGHTHSIP requirements, which will be 

thoroughly examined. 

 

Course Elements  

RIGHTSHIP requirements 
Continual improvement  

 

Regulatory References  

ISM Code  

ISO 14001  

OHSAS 18001/ISO 45001  

ISO 50001  

ISO 9001  

Rightship Checklists (office – vessel), Rightship rating 

system.  
 

 

 
  

mailto:sleventoglu@turkloydu.org
mailto:sleventoglu@turkloydu.org
mailto:egitim@turkloydu.org
http://www.turkloydu.org/tr-tr/musteri-bilgilendirme-sistemi/egitim/egitim-basvuru-formu.aspx


“RIGHTSHIP Bakış Açısı Eğitimi” 
12 Eylül 2019 

Tuzla/İSTANBUL  

Tarih:   12 Eylül 2019 

Eğitim Saatleri:  09:30-17:00 

Eğitim Yeri:  TÜRK LOYDU (Evliya Çelebi Mah.Tersaneler Cad. No: 26/1 Tuzla – İSTANBUL) 

Eğitim Ücreti : 1,400 TL/katılımcı +%18 KDV  Eğitim dili ve dokümanları İngilizcedir. 

Katılım için: Şeyma LEVENTOĞLU– sleventoglu@turkloydu.org  ; 0 216 581 37 12; egitim@turkloydu.org 

Kontenjan sınırlı olduğundan başvuru sırasına göre kayıt yapılacaktır. 29 Ağustos 2019 saat 12:00’a kadar başvuru yapılabilir. 

Web sayfasından başvuru için tıklayınız. Eğitim, katılımcı sayısı en az 12 kişi olduğunda açılacaktır. 

 

 

 

Eğitim Hedefleri 
 

PSC, uluslararası düzenlemelere uyum sağlamak ve standart 

altı gemilerin faaliyetini ortadan kaldırmak için uyumlu bir 

denetim sistemi yoluyla çalışmayı amaçlamaktadır. PSC 

denetimleri sırasında sadece Uluslararası Kabul Gören 

Sözleşmelerin uygulanacağını dikkate alarak, eğitim bu 

mevzuatın saha uygulamasına odaklanmaktadır. 

 

Eğitim Yöntemi 

Eğitim, sunumların, grup tartışmalarının ve örnek senaryoların 

katılımıyla sunulacaktır. 
 

  

Düzenleyici  Kaynaklar  

ISM Kod 

ISO 14001  

OHSAS 18001/ISO 45001 

ISO 50001  

ISO 9001  

Rightship Kontrol Listeleri (ofis – gemi), Rightship 

değerlendirme sistemi. 
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