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EĞİTİMİN İÇERİĞİ 

• ISM Kod Nedir 

• ISM Kod’un tarihsel gelişimi 

• Uluslararası Mevzuat  

• Ulusal Mevzuat 

• ISM Kod’un Gereklilikleri (Part A) 

• ISM Kod’un Gereklilikleri (Part B) 

• Audit Planı Hazırlanması, Kontrol Listesi, Denetim Raporu 

• Denetim Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar  

• Büyük Uygunsuzluklarda Yapılması Gerekenler 

• ISM İle İlgili Tutulma Maddeleri 

 

 

    ISM KOD 



ISM Nedir ? 
(International Safety Management System) 
 
IMO’nun A.788(19) kararı ile ISM tarif edilmiş, içeriği tanımlanmış ve 
uygulatma yetkisi Bayrak devletlerine bırakılmıştır. SOLAS Chapter IX ile 
de uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. 
 
Gemi ve deniz araçları ile bunların işletmecilerinin, gemi ve deniz 
araçlarından kaynaklanan kirlenmeyi önlemek, gemilerin emniyetli olarak 
işletilmesi ve yönetilmesi için; işletmeciler tarafından, işletmeci ve gemi 
tabanlı Emniyet Yönetimi Sisteminin kurulması, uygulanması ve uygun 
şekilde sürdürülmesini hedeflemektedir. 
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ISM KOD NEDİR 

SÜREKLİ GELİŞTİRME 



1 Temmuz 1996 
 
Avrupa’da çalışan tüm yolcu gemileri/Ro-Ro gemileri  
 
1Temmuz 1998   
 
Tüm yolcu gemileri ile 500 gros ton ve üzeri: 
• Petrol Tankerleri 
• Ro-Ro lar 
• Kimyasal Tankerler 
• Dökme Yük Gemileri 
• Gaz Tankerleri 
• Yüksek hızlı tekneler( High speed craft) 

ISM KOD NEDİR 



1 Temmuz 2002 
 
500 gross ton ve üzerindeki tüm kuru yük gemileri ve 
pervanesi olup seyir yapabilen MODU’lar (Açık denizlerde 
Petrol arama platformları) 
 
 
 
 
NOT: Ticari Maksatlı Kullanılmayan Devlet operasyonunda ki 
tüm gemiler ISM`e tabi değildir. 
NOT:500 gros tonun altındaki gemilere de istege bağlı olarak 
audit yapmak şartıyla ISM belgesi (SMC) verilebilir ve tabi 
önce DOC Audit. 

ISM KOD NEDİR 



 

 

ISM KOD’UN TARİHSEL GELİŞİMİ 

ISM Kod’un Tarihsel Gelişimi 

• A.569 (15)       1997 

• A.647 (16)    1989  

• A.680 (17)    1991  

• A.741 (18)    4 Kasım 1993  

• A.788 (19)    8 Aralık 1995  

• SOLAS 1994 Değişiklikleri  1 Temmuz 1998 

• MSC.104 (73) Sayılı Sirküler  1 Temmuz 2002 

• MSC.179 (79) Sayılı Sirküler  1 Temmuz 2006 

• MSC.195 (80) Sayılı Sirküler  1 Ocak 2009 

• MSC.273 (85) Sayılı Sirküler  1 Temmuz 2010 

• A.1071 (28)   1 Temmuz 2014 

• MSC.353(92)  Sayılı Sirküler 1 Ocak 2015 

 



 

 

ULUSLARARASI MEVZUAT 

• SOLAS BÖLÜM IX. (ISM CODE) 

• MSC.353(92)   

• A.1071 (28)   

 

 



ULUSLARARASI MEVZUAT 

MSC.353(92) 
 
6.2.1. Ulusal ve Uluslararası kurallara uygun şekilde, kalafiye, 
sertifikalı ve sağlıklı gemiadamları ile gemi donatılmalıdır. 
 
6.2.2. Gemideki tüm operasyonların emniyetli şekilde 
sürdürülebilmesi için A.1047(27)’e uygun olarak gemiadamları ile 
donatılmalıdır.  
 
12.2. İşletme bu Kod’un şirket sorumlulukları kısmına uygun olarak, 
ISM ile ilgili tüm görevlerin düzgün yapıldığını doğrulamalıdır. 
 
Ayrıca, 8 tane dipnot açıklaması eklenmiştir 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



A.1071 (28) 
 
• DoC yıllık denetimlerde; işletmenin çalıştırdığı gemi tiplerinin 

hepsinin aktif olarak kullanıldığının kontrol edilmesi gereklidir, eğer 
bir gemi tipi çalışır vaziyette değil ise DoC’nin güncellenmesi 
gerekir. 

 
• Geçici belgelendirme için yapılacak denetimler tanımlanmıştır. 

 
• İlave denetimlerin gemiye veya ofise yapılabileceği ve Bayrak 

Devletinin bu denetim esaslarını belirleyeceği ifade edilmektedir. 
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ULUSAL MEVZUAT 

 Uluslar arası Emniyet Yönetimi Kodu’nun Türk Bayraklı Gemi ve 
İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelik 

 

 Mülga Denizcilik Müsteşarlığının 2010/2 Sayılı Genelgesi 

 

 Ulusal Sefer Yapan Hat İznine Sahip Yolcu Gemilerinde Uluslar 
arası Emniyet Yönetimi Kodu’nun Uygulanmasına Dair Talimat 

 

 2013/72 Sayılı Uygulama Talimatı 
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ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 

PART A- UYGULAMA  

1. Genel 

2. Seyir ve çevre koruma politikası 

3. Şirketin sorumluluğu ve otoritesi 

4. Atanmış Kişi 

5. Kaptanın sorumluluğu ve otoritesi 

6. Kaynak Yönetimi ve personel 

7. Gemi operasyonları 

8. Acil durum sistemleri 

9. Kazaların, tehlikeli olayların ve uygunsuzlukların analiz edilmesi 

10. Gemi ekipmanlarının bakım tutumu 

11. Dokümantasyon 

12. Şirketin inceleme, değerlendirme ve gözden geçirmesi 

 

 

 

 

 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 

 

BÖLÜM 1 .  GENEL 

1.1. Tanımlamalar 

1.2. Amaçlar 

1.3. Uygulamalar 

1.4. Bir Emniyet Yönetimi Sisteminin Fonksiyonel Gereklilikleri 

 

• Büyük uygunsuzluk tespitinde uygulanması gereken 
prosedürler MSC.1/Circ.1059– MSC353(92) 

• Kod Listesi, rehberler, tavsiyeler ve emniyet/güvenlik ile 
ilgili zorunlu olmayan argümanlar MSC.1/Circ.1371-
MSC353(92) 

 

 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 

 
BÖLÜM 2 EMNİYET VE ÇEVRE KORUMA POLİTİKASI 

 

 İşletme, emniyet/çevre korumaya yönelik olarak bir politika 
belirlemelidir. 

 

 Gemi ve ofis bazlı olarak, tüm seviyelerde bu politikanın 
uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlamalıdır. 

  



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 

 

BÖLÜM 3 .  ŞİRKET YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

 

  İşletme, donatandan farklı ise donatan isim ve adres bilgilerini 

İdare ile paylaşmalıdır. 

 

 İşletme, yönetimde bulunan tüm kişileri ve sorumluluklarını 
tanımlamalıdır. 

 

 İşletme, gerekli sahil desteğini sağlamalıdır. 

 

•ISM Kod’un operasyonel uygulamaları için Rehber MSC-
MEPC.7/Circ.5 - MSC353(92) 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 

 

BÖLÜM 4 .  ATANMIŞ KİŞİ (DPA) 

 

Her bir geminin emniyetini izlemekten ve gemi operasyonları için 
yeterli sahil kaynağını sağlamaktan sorumlu olan, gemi ile işletmeci 
arasında bir bağ oluşturmak için en üst düzey yetkililer de dâhil olmak 
üzere işletmecinin tüm yönetim seviyeleri ile doğrudan temas kurabilen 
ve işletmeci tarafından atanmış EYS uygulamasında tam yetkiyi haiz 
atanmış kişidir. 

 
•DPA’nın sorumluluğu, eğitimi ve yeterliliği için Rehber MSC-MEPC.7/Circ.6 

                                                             MSC353(92) 

 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 

 

BÖLÜM 5 .  KAPTANIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI  

 

 Emniyet ve çevre koruma politikasının uygulamasını sağlamak, 

 Tüm personelin bu politikaları uygulaması hususunda teşvik 
etmek, 

 Emir ve talimatları anlaşılır ve kolay olarak vermelidir, 

 Özel gereklilikleri doğrulamalıdır, 

 Düzenli olarak, Emniyet Yönetimi Sistemindeki eksiklikleri 
işletmeye raporlamak, 

 İşletme, kaptanın otoritesini belirlemelidir. Kaptan, Emniyet 
Yönetimi Sistemini gözardı ederek karar alabilir ve bu durum 
EYS’de  belirtmelidir. (overriding authority) 



OVERRIDING AUTHORITY 

5.2. İşletmeci; Kaptan’ın 
Deniz Emniyeti ve çevre 
kirliliğinin önlenmesi ile ilgili 
hususlarda karar verme 
sorumluluğu olduğunu, tek 
otorite olduğunu  ve gerekli 
ise işletmeden yardım talep 
edebileceği hususlarını EYS’de 
belirlemelidir. 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 

 

BÖLÜM 6 .  İNSAN KAYNAKLARI VE PERSONEL 

 

  Ehliyetli, sertifikalı ve sağlıklı personel ile gemilerin donatılması, 

 

  İşe alımlar ve aşinalık eğitimlerinin tamamlanması,  

 

 İşletme ilgili tüm personelin kural ve uygulamaları bilmelerini 
sağlamalıdır, 

 

 İşletme, çalışma dilini anlayacak personeli işe almalıdır, 

 

 İşletme, gemiadamlarının görevlerini tanımlamalıdır, 

 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 

 BÖLÜM 7 .  GEMİ OPERASYONLARI 

 

İşletme; çevre kirliliğinin önlenmesi, gemi ve personelin emniyetini 
sağlamaya yönelik olarak, gemi operasyonları için prosedürleri 
belirlemelidir. 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 

 

BÖLÜM 8 .  ACİL DURUMLARA HAZIRLIK 

 İşletme, gemideki potansiyel acil durumları belirlemeli ve 
prosedürler oluşturmalıdır. 

 

 Acil durumlara hazırlanmak için, işletme talim ve eğitim planı 
hazırlamalı ve uygulamalıdır. 

 

 İşletme, acil durumlara, kazalara ve tehlikeli durumlara karşı her 
zaman cevap verebilecek bir Emniyet Yönetimi Sistemi 
oluşturmalıdır. 

 
•Gemideki olası acil durumlar için entegre bir sistem oluşturma rehberi- 
A.852(20) - MSC353(92) 
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ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 

 BÖLÜM 9 .  UYGUNSUZLUKLARIN, KAZALARIN VE TEHLİKELİ 
DURUMLARIN RAPOR VE ANALİZ EDİLMESİ 

 

 Emniyet Yönetimi Sistemi, tehlikeli durumları, kazaları ve 
uygunsuzlukları işletmeye raporlama prosedürlerini içermelidir. 

 

 Düzeltici/önleyici faaliyetlerin uygulanması için prosedürler 
belirlenmelidir. 

 
•Near Miss raporlama sistemi MSC-MEPC.7/Circ.6 - MSC353(92) 

 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 

 

BÖLÜM 10 .  GEMİ VE EKİPMANLARIN BAKIM TUTUMU 

 

 İşletme, ilgili kurallara uygun olan bir bakım tutum sistemi 
oluşturmalı ve uygulamalıdır, 

 

  Bu bölüm ile ilgili, yapılan bayrak ve liman devleti denetimleri, 
belirtilmiş uygunsuzluklar, bakım tutum kayıtları ve 
düzeltici/önleyici faaliyetlere ilişkin kayıtlar kontrol edilebilir. 

 

 İşletme, kritik ekipmanları* tanımlamalıdır. 

 *Kritik ekipmanlar; ani bir arızalanmada, tehlikeli bir durum oluşturabilecek ekipmanlar ve 
sistemlerdir. 



MEVZUAT 

KLAS KURALLARI 

ÜRETİCİ TALİMATLARI 

ŞİRKET STANDARTLARI 

BAKIM TUTUM STANDARTLARI 

ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 

 

BÖLÜM 11 . DOKÜMANTASYON   

 

 Tüm verileri ve dokümanın kontrol edilmesi ve 
güncellenmesi 

  Geçerlilik tarihi olan belgelerin takip edilmesi 

 Yetkili personel tarafından revizyonların yapılması 

 Eski dokümanın imha edilmesi 

 Her gemiye ilgili dokümanın ulaştırılması 

•Gemide bulundurulması gereken sertifika ve dokumanlar Listesi MSC.1/Circ.1462-
MSC353(92) 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 

 

ISM MANUAL (ŞİRKET/GEMİ) 
 
 

ORGANİZASYON ŞEMASI 
 
 

GÖREV TANIMLARI 
 
 

PROSEDÜRLER 
 
 

OLASILIK PLANLARI 
 
 

DAİMİ VE GEÇİCİ EMİRLER 
 
 

FORMLAR/KONTROL LİSTELERİ 
 

DOKÜMANTASYON  



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 

 

BÖLÜM 12 .  ŞİRKETİN İNCELEME, GÖZDEN GEÇİRME VE 
DEĞERLENDİRMESİ 

 

 12 ayı geçmeyen bir süre içerisinde iç denet yapılmalıdır, 

 Düzeltici/Önleyici faaliyetlerin prosedürlere uyumlu olmalıdır, 

 Farklı departmanlardan denetçiler denetim yapmalıdır, 

 Denetim sonuçları ilgili tüm personele iletilmelidir, 

 Bulunan uygunsuzluklar sorumlu personele bildirilmelidir, 

 Düzeltici/Önleyici faaliyetlerin zamanında yapıldığı, yönetici 
tarafından kontrol edilmelidir. 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART A) 



PART-B SERTİFİKALANDIRMA VE DENETİMLER 

 

13. Sertifikalandırma ve periyodik denetimler 

14. Geçici sertifikalandırma 

15. Denetimler 

16. Sertifika formları 

ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

 

BÖLÜM 13.  SERTİFİKALANDIRMA VE PERİYODİK DENETİMLER 

 

 



 

GEÇİCİ BELGELENDİRME DENETİMLERİ (INTERIM) 
 

 

BAŞLANGIÇ DENETİMİ (INITIAL) 
 

 

YILLIK DENETİM ( ANNUAL) 
 

 

YENİLEME DENETİMİ ( RENEWAL) 
 

ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

ŞİRKET DENETİMLERİ 

 

İLAVE DENETİMLER ( ADITIONAL) 
 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

 

GEÇİCİ BELGELENDİRME DENETİMİ (INTERIM) 
 

Ne zaman; 

 

• Yeni bir şirket kurulduğunda, 

• Şirket gemi filosuna başka bir bayraklı gemi eklediğinde, 

• Şirket gemi filosuna farklı tipte gemi eklediğinde 

NOT: İnterim DoC, 12 ayı geçmeyen bir süre için düzenlenir.  



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

 

GEÇİCİ BELGELENDİRME DENETİMİ (INTERIM) 
 

Denetimde neler kontrol edilir; 

 

• ISM Kod hükümlerinin 1.2 ve 3. maddelerine uyum, 

• Gemi operasyonları (Element 7) 

• Acil durumlara hazırlık (Element 8) 

• Bakım tutum (Element 10) 

• Kaynak yönetimi ve personel (Element 6) için, plan ve prosedürler 
sunulmalı 

• Geçici belge süresince, ISM Kod’un tam olarak uygulanması 
sağlanmalıdır.  

• Bu denetimde tespitler sadece gözlem olarak yazılabilir. 

 
NOT: İnterim DoC, 12 ayı geçmeyen bir süre için düzenlenir.  



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

 

 BAŞLANGIÇ DENETİMİ (INITIAL) 
 

• DoC  ilk kez yayınlanmadan önce yapılır 

• ISM Kod hükümlerinin tam olarak uygulandığı kontrol edilir 

• Tüm dokümanın hazırlanmış olması gerekmektedir 

• Denetim planı kabul edilmelidir, 

• EYS en az 3 aydır uygulanıyor olmalıdır 

• İç denet yapılmış olmalıdır. 

 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

 

 BAŞLANGIÇ DENETİMİ (INITIAL) 
 

• Denetim sonucunda uygun görülür ise; 

• Auditor, Bayrak Devletinden izin almış ise Short- Term DoC 
yayınlayabilir (5 aylık belge) 

• Bayrak Devleti ve RO Full-Term DoC yayınlayabilir                       
(5 yıllık belge) 

 

           Denetim ile Full-Term DoC arasındaki süreyi kapamak için 

           İnterim sertifikanın fonksiyonlarını değiştirmek için 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

 

YILLIK DENETİM (ANNUAL) 
 

 

• Sertifikanın yıl dönümü tarihinden +/- 3 ay içerisinde her yıl, 

• Başlangıç denetimine eş değer olarak yapılır 

• Dokümantasyonda güncellemeler ve değişiklikler de kontrol edilir, 

• Düzeltici faaliyetler ile ilgili uygulamalar kontrol edilir 

• Bu denetim sonunda sertifika onaylanır. 

01.10.2010 

DoC YAYINLANDI DoC BİTİŞ 

30.06.2014 
30.12.2014 

 SON 
YILLIK DENETİM 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

 

YENİLEME DENETİMİ (RENEWAL) 
 

 

• Sertifikanın geçerlilik tarihinden - 3 ay içerisinde yapılır, 

• Başlangıç denetimine eş değer olarak yapılır 

• Dokümantasyonda güncellemeler ve değişiklikler de kontrol edilir, 
Uygunsuzluklar ve Düzeltici faaliyetlerin kontrolü yapılır. 

• Bu denetim sonunda eski belgenin bitiş tarihi itibari ile 

 5 yıllık belge düzenlenir. (Belge 5 yılı aşmış olarak düzenlenir) 

• 5 aylık Short-Term belge de düzenlenebilir. 

 

Not : Eğer denetim -3 aydan daha önce yapılır ise düzenlenen  

belge denetim tarihi itibari ile 5 yıl olarak düzenlenmelidir. 



 

İLAVE DENETİMLER ( ADITIONAL) 
 

• Şirkette veya gemide büyük uygunsuzluk bulunması sebebi ile yapılan 
denetimlerdir. 

• Düzetici faaliyetlerin, düzgün uygulandığının kontrolü yapılır 

• Belirli bir konuya yoğunlaşarak veya tüm sistemin kontrolü 

 şeklinde bir denetim yapılabilir. 

• Bayrak devletinin talebi doğrultusunda da yapılabilir. 

ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 



 

GEÇİCİ BELGELENDİRME DENETİMLERİ (INTERIM) 
 

 

BAŞLANGIÇ DENETİMİ (INITIAL) 
 

 

ARA DENETİM (INTERMEDIATE) 
 

 

YENİLEME DENETİMİ ( RENEWAL) 
 

ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

GEMİ DENETİMLERİ 

 

İLAVE DENETİMLER ( ADITIONAL) 
 



 

GEÇİCİ BELGELENDİRME DENETİMLERİ (INTERIM) 
 

ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

Ne zaman; 

 

•Yeni bir gemi servise konduğunda, 

•Mevcut bir geminin yeni bir işletme altına girdiğinde, 

•6 aydan daha fazla laid-up durumunda kaldığında, 

•Gemi bayrak değiştirdiğinde, geçici SMC Belgesi 
düzenlenir. 

 

NOT: İnterim SMC, 6 ayı geçmeyen bir süre için 
düzenlenir. (6 ay uzatma verilebilir) 



 

GEÇİCİ BELGELENDİRME DENETİMLERİ (INTERIM) 
 

ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

Denetimde neler kontrol edilir; 

 

• Bahse konu gemi için,  işletmenin Interim DoC veya DoC Belgesi olmalı, 

• Gemide EYS manueli olmalı, 

• Kaptan ve Zabitler EYS’e ve planlara aşina olmalı, 

• Gerekli talimatlar bulunmalı 

•3 ay içerisinde bir iç denet planlanmalı, 

• Sefer planı hazır olmalı, makine ve diğer ekipmanlar çalışır vaziyette olmalı 

 

NOT: İnterim SMC, 6 ayı geçmeyen bir süre için düzenlenir. (6 ay uzatma verilebilir) 

Bu denetimde tespitler sadece gözlem olarak yazılabilir. 

 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

 

 BAŞLANGIÇ DENETİMİ (INITIAL) 
 

• SMC ilk kez yayınlanmadan önce yapılır 

• ISM Kod hükümlerinin tam olarak uygulandığı kontrol edilir 

• Tüm dokümanın hazırlanmış olması gerekmektedir 

• Denetim planı kabul edilmelidir, 

• EYS en az 3 aydır uygulanıyor olmalıdır 

• İç denet yapılmış olmalıdır. 

• Gemide geçerli bir DoC sureti bulunmalıdır 

 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

 

 BAŞLANGIÇ DENETİMİ (INITIAL) 
 

• Denetim sonucunda uygun görülür ise; 

• Auditor, Bayrak Devletinden izin almış ise Short- Term SMC 
yayınlayabilir (5 aylık belge) 

• Bayrak Devleti ve RO Full-Term SMC yayınlayabilir                       
(5 yıllık belge) 

 

           Denetim ile Full-Term SMC arasındaki süreyi kapamak için 

           İnterim sertifikanın fonksiyonlarını değiştirmek için 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

 

ARA DENETİM (INTERMEDIATE) 
 

 

• Sertifikanın 2. ve 3. yıl dönümü tarihleri arasında yapılır, 

• Başlangıç denetimine eş değer olarak yapılır 

• Dokümantasyonda güncellemeler ve değişiklikler de kontrol edilir, 

• Düzeltici faaliyetler ile ilgili uygulamalar kontrol edilir 

• Bu denetim sonunda sertifika onaylanır. 

01.10.2010 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2015 

SMC YAYINLANDI 
SMC BİTİŞ ARA DENETİM 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

 

YENİLEME DENETİMİ (RENEWAL) 
 

• Sertifikanın geçerlilik tarihinden - 3 ay içerisinde yapılır, 

• Başlangıç ve ara denetime eş değer olarak yapılır 

• Dokümantasyonda güncellemeler ve değişiklikler de kontrol edilir, 
Uygunsuzluklar ve Düzeltici faaliyetlerin kontrolü yapılır. 

• Bu denetim sonunda eski belgenin bitiş tarihi itibari ile 

 5 yıllık belge düzenlenir. (Belge 5 yılı aşmış olarak düzenlenir) 

• 5 aylık Short-Term belge de düzenlenebilir. 

 

Not : Eğer denetim -3 aydan daha önce yapılır ise düzenlenen  

belge denetim tarihi itibari ile 5 yıl olarak düzenlenmelidir. 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

 

YENİLEME DENETİMİ (RENEWAL) 
 

Yenileme denetimi, mevcut sertifikanın geçerlilik tarihinden sonra 
tamamlanır ise başlangıç tarihi denetimin tamamlandığı tarih olmak 
üzere, eski belgenin geçerlilik tarihine kadar  belgelendirme yapılır 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

 

YENİLEME DENETİMİ (RENEWAL) 
 

 Eğer yenileme denetimi tamamlanır ve yeni belge 

yayınlamaz ise, Bayrak Devleti eski belgeyi 
onaylayabilir. Fakat bu onay, Sertifikanın geçerlilik 
tarihinden itibaren 5 ayı geçemez. (veya short-term 
belge yayınlanabilir) 



ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

 

YENİLEME DENETİMİ (RENEWAL) 
 

 Belge süresi bitmiş ise, gemi limana 

ulaşana kadar 3 aylık uzatma verilebilir. 
Limanda denetim gerçekleştirilir ve yeni 
SMC Belgesi düzenlenir. SMC Belgesi eski 
belgenin geçerliliğine kadar düzenlenir. 



    BÖLÜM 6. ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

 

BÖLÜM 16.  SERTİFİKA FORMLARI 

 

 



    BÖLÜM 6. ISM KOD GEREKLİLİKLERİ (PART B) 

 

BÖLÜM 16.  SERTİFİKA FORMLARI 

 

 





 

 

AUDİT PLANI HAZIRLANMASI 

 



 

 

    KONTROL LİSTESİ 

 
• Auditör tarafından, denetimin 

kapsamı göz önünde 
bulundurularak, bir kontrol listesi 
de hazırlanmalıdır. 

 

• Kontrol Listesi, denetim sırasında, 
düzenli bir kontrol yapılmasını ve 
doğrulamayı sağlayacaktır. 

 

• Önceden hazırlanan sorular 
denetimi hızlandıracaktır. 



 

 

KONTROL LİSTESİ 

 
No Sorular ISM, ISPS,STCW 

MLC,..vb KURALI 
Kanıt 

1 Çalışma, Dinlenme Saatleri MLC A2.3, ISM.6 Gemi Jurnali 
Çalışma çizelgeleri 

2 Gemiadamlarının Sağlık Durumları ISM.6/STCW I.9/MLC 
1.2.1 

Gemiadamlarının 
sağlık sertifikaları 

3 … … … 



DENETİM RAPORU 

 
 DENETİM RAPORU 

 

• Denetim raporu, baş denetçi sorumluluğunda hazırlanmalıdır 

 

• Denetim raporunda; audit plan, denetime katılanların isimleri, işletmenin 
adı ve tarih, bulunan gözlemler ve uygunsuzluklar bulunmalıdır. 

 

• İşletmeye veya gemiye denetim raporunun bir nüshası bırakılmalıdır. 
Gemide denetim raporlarının suretleri muhafaza edilmelidir. 

 

A.1071 (28)  



AUDITOR: 

 

• Denetime zamanında gitmelidir 

 

• Denetim süresini açılış toplantısında açıklamalı ve mülakat yapacağı 
kişilerin zamanını ya önceden  bir denetim planı yaparak bildirmeli yada 
açılış toplantısında açıklamalıdır. 

 

• Denetim esnasında mülakat yaptığı kişilere karşı nazik olmalı, alay 
etmemeli, kimsenin ne bilip bilmediğini tartışmamalıdır. 

 

• Örnekleme metodu ile denetim yapmalı, ISM Kod’un 12 elementine göre 
kayıt kontrolü yaparken tüm kayıtları incelemek suretiyle aşırı zaman 
kaybetmemelidir 

Denetim Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar  



  

• Kayıtlara kısmen bakarak sistemin Şirket el kitabına göre uygulandığına 
dair delilleri not etmelidir 

 

• Bulguları sonucunda bir karara varmalı ve bu kararı kapanış 
toplantısında denetim yaptığı kişilere anlatmalı ve yazılı olarak 
sunmalıdır. 

 

• Denetim bitmeden kendi istediğiyle denetimi bırakmamalı, denetimi 
mutlaka tamamlamalıdır. 

 

 ANCAK !!! 

 

 

Denetim Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar  



  

• Şirketin DPA’sı yoksa 

 

• Gemi denetiminde Kaptan yoksa 

 

• Gemi personeli yoksa, sadece Kaptan ile 

 

• Denetmen şirkete veya gemiye alınmaz ise 

 

• İşletmede görüşme yapılacak ilgili departmanların yetkilileri yok ise 

 

• Denetmene yardımcı olunmaz ve doküman gösterilemez ise 

 

• Denetmene hakaret edilirse 

 

DENETİM YAPILMAMALIDIR!!! 

 

Denetim Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar  















Örnek 

Uluslararası sefer yapan 500 GT altı bir kuru yük gemisinde 
SMC sertifikası bulunması halinde, bu sertifika kabul 
edilmemeli ve Kaptan bilgilendirilmelidir.  

 

Gemi ISM’e tabi olmadığı için böyle bir sertifika 
bulunmasına gerek duyulmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Büyük Uygunsuzluk 

 

Personel, gemi emniyeti veya çevre için ciddi bir tehlike 
oluşturan, derhal önlem alınmasını gerektiren tanımlanabilir 
bir ihmal veya zorunlu kural, yönetmelik veya EYS el 
kitabında yer alan bir yükümlülüğün etkili ve sistematik 
uygulama eksikliği, 

 

Uygunsuzluk 

Zorunlu kural, yönetmelik ve EYS el kitabı da belirtilmiş bir 
yükümlülüğün tam olarak yerine getirilmemesi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜYÜK UYGUNSUZLARDA YAPILMASI GEREKENLER 



Gözlem 

EYS’de bulunan, objektif kanıtlarla doğrulanan ve 
düzeltilmediğinde uygunsuzluğa dönüşebilme riski taşıyan 
tespitler, 

 

Objektif Kanıt 

 

Doğrulanabilir gözlem, ölçüm ve teste dayanan ve 
uygulanan EYS unsuruna ait bilgi, kayıt ve tespitlerdir 

BÜYÜK UYGUNSUZLARDA YAPILMASI GEREKENLER 



Büyük Uygunsuzluk Tespit edildi; 

 

 Bayrak Devleti veya Yetkilendirilmiş Kuruluş  kabul ederse, tespit 
edilen büyük uygunsuzluk; uygunsuzluğa dönüştürülebilir. Gemi 
auditlerinde tespit edilmiş büyük uygunsuzluk gemi sefere 
kalkmadan, uygunsuzluğa dönüştürülmelidir. Düzeltici faaliyetlerin 
yapılması için mutabık kalınan süre 3 ayı geçemez. Büyük 
uygunsuzluğun, uygunsuzluğa dönüştürülmesi maksadıyla, düzeltici 
faaliyetlerin yapılması için mutabık kalınan süre içerisinde, 
faaliyetlerin uygunluğunun kontrol edildiği ilave bir denetim 
yapılmalıdır. 

 

 

 

                                                           MSC.1/Circ.1059 

BÜYÜK UYGUNSUZLARDA YAPILMASI GEREKENLER 



*PSCO, Bayrak Devleti tarafından DoC Belgesinin 
doğrulanmasını talep edebilir. Bu durumda, Bayrak 
Devleti istenilen doğrulamayı yapmakla yükümlüdür. 

 

 

 

 

 

 

                                                          MSC.1/Circ.1059 

BÜYÜK UYGUNSUZLARDA YAPILMASI GEREKENLER 



ISM Belgelendirme süresine birden fazla Bayrak Devleti 
veya Yetkilendirilmiş Kuruluş katılmış ise; büyük 
uygunsuzluk sebebi ile DoC ve SMC’nin geri çekilmesi veya 
büyük uygunsuzluğunun, uygunsuzluğa dönüştürülmesi için 
kabul edilen düzeltici faaliyetlerin tamamlandığı, yeni 
Bayrak Devletine veya Yetkilendirilmiş Kuruluşa 
raporlandırılmalıdır. 

 

 

 

 

                                                           MSC.1/Circ.1059 

BÜYÜK UYGUNSUZLARDA YAPILMASI GEREKENLER 



DoC Belgesi geri çekilmiş bir işletmeciye geçici DoC 
düzenlenemez. Ayrıca, yeni bir DoC Belgesi, başlangıç 
denetimi veya başlangıç denetimi  yerine geçebilecek ilave 
bir denetim yapılmadan yeni belge düzenlenemez. Yeni 
düzenlenen DoC Belgesinin geçerlik tarihi, geri çekilen DoC 
belgesi ile aynı olmalıdır. 

 

 

 

 

 
                                                                              MSC.1/Circ.1059 

BÜYÜK UYGUNSUZLARDA YAPILMASI GEREKENLER 



Büyük uygunsuzluk sebebi ile geri çekilen DoC Belgesi ile 
ilgili SMC’ler için; yeni bir DoC Belgesi düzenlenmeden ve 
gemide başlangıç denetimi yerine geçebilecek bir denetim 
yapılmadan yeni SMC düzenlenemez. İşletmede bulunan 
her gemi tipi için bir gemi denetlenmelidir. 

 

 

 

 

 
                                                                              MSC.1/Circ.1059 

BÜYÜK UYGUNSUZLARDA YAPILMASI GEREKENLER 



SMC Belgesi geçerli olan fakat DoC Belgesi geri çekilen bir 
geminin yeni DoC Belgesi düzenlenene kadar, Bayrak 
Devleti ve PSC tarafından operasyon yaptırılmamalıdır. ISM 
Kod’a uyum sağlanması amacıyla, gemi tutulabilir veya 
geminin yükleme/tahliye/yakıt alımı gibi operasyon izinleri 
iptal edilebilir. 

 

SMC Belgesi geri çekilen gemilerde de, yeni SMC belgesi 
düzenlenene kadar benzer uygulama yapılmalıdır. 

 

 

 
                                                         MSC.1/Circ.1059 

BÜYÜK UYGUNSUZLARDA YAPILMASI GEREKENLER 



BÜYÜK UYGUNSUZLARDA YAPILMASI GEREKENLER 

Büyük uygunsuzluk sebebi ile SMC Belgesi geri çekilen bir 
gemiye geçici SMC Belgesi düzenlenmez. Ayrıca, başlangıç 
denetimi veya başlangıç denetimi yerine geçen ilave bir 
denetim yapılmadan yeni SMC Belgesi düzenlenmez. 

 

Buna ek olarak, gemide ISM Kod’un uygulanmasında 
karşılaşılan büyük uygunsuzluğun önemine bağlı olarak, 
SMC Belgesi düzenlenmeden önce, geçerli bir DoC Belgesi 
bulunan işletmeye yıllık denetimine eş değer bir denetim ile 
denetlenmesi gerekebilir. Yeni düzenlenen SMC Belgesinin 
geçerlilik süresi, geri çekilen SMC Belgesi ile aynı olmalıdır. 

                              
                               

                                                        MSC.1/Circ.1059 



ISM TUTULMA MADDELERİ 

 Tek başına veya birlikte ciddi bir hatanın objektif kanıtı 
veya ISM Kod’un etkin olarak uygulanmamasının kanıtı 
olan teknik veya operasyonel eksiklikler bulunması, 
 



ISM TUTULMA MADDELERİ 

 SMC’nin orjinalinin ve/veya DoC’nin kopyasının gemide 
bulunmaması, 

 

 Gemide geçerli bir SMC’nin bulunmaması,  

 

 SMC’nin ara denetimin olması gereken sürede 
yapılmaması, 

 

 SMC’nin geçerlilik süresinin dolması ve Bayrak devleti 
tarafından uzatma yapıldığına dair herhangi bir kanıtın 
bulunmaması, 

 
 



ISM TUTULMA MADDELERİ 

 DoC Belgesinin geçerlilik tarihinin dolmuş olması veya 
iptal edilmiş olması SMC de belirtilen gemi tipinin DoC 
Belgesinde bulunmaması, 

 

 DoC yıllık denetimin yapıldığına dair gemide herhangi bir 
kanıtın bulunmaması 

 

 DoC belge numarası ile diğer sayfalarda bulunan belge 
numaralarının farklı olması  

 

 İşletmeci adı, adresi veya SMC ile DoC düzenleyen 
Bayrak Devletinin farklı olması 

  

 

 

 

 
 



 

                              

                              İlginize Teşekkür Ederim… 

                              

 

 

 

 

 

 

                                             Kpt. Ahmet MERT 


