
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi Kodu (ISM Code) 
Denetçi Eğitimi  

 

20-21 Temmuz 2016 
Tuzla-İSTANBUL 

 Hedefi: 

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 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 

 

Kimler katılmalı? 

 Atanmış Kişiler (DPA) ve Atanmış Kişi (DPA) yardımcıları, ISM Kod 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 mensuplarıdır 

 
Sertifika:  

  
ISM Kod Denetçisi eğitimine tam zamanlı katılım sağlayan ve eğitim sonunda yapılacak Denetçi sınavında 
başarılı olanlara “Türk Loydu Başarı Sertifikası” düzenlenecektir. 

 
Tarih : 20-21 Temmuz 2016 
Eğitim Saatleri : 09:30-17:00 
Eğitim Yeri  : TÜRK LOYDU 
Adres  : Tersaneler Cad. No: 26 Tuzla - İSTANBUL 
Eğitim Ücreti : 1000 TL/katılımcı +%18 KDV 
 

 Ücrete eğitim notu, ikramlar ve düzenlenecek sertifika dâhildir.  

 
LCV: Yasemin ÖZCAN – yozcan@turkloydu.org  0 216 581 37 12 

Kontenjan sınırlı olduğundan başvuru sırasına göre kayıt yapılacaktır. 15 Temmuz 2016 saat 16:30’a kadar 
LCV yapmanız rica olunur. Eğitim, kesinleşmiş katılımcı sayısı en az 10 kişi olduğunda açılacaktır. 

 

TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ   
Tel: 0216 581 37 12  Faks: 0216 581 38 30- 0216 581 38 20 
E-posta: egitim@turkloydu.org / yozcan@turkloydu.org 

Web site: http:// www.turkloydu.org 
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