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Uygulama: 100 GT ve üzeri bütün gemiler (Yeni ve mevcut gemiler)
MEPC.201(62) ile kabul edilen MARPOL Ek V gerekliliklerindeki değişimlere
uygunluk için 100 GT ve üzeri bütün gemilerin 01.01.2013 tarihi itibariyle
“MARPOL Ek V Uygulamaları için 2012 Kılavuzu (Res. MEPC.219(63))” ve “Çöp
Yönetim Planı Hazırlama 2012 Kılavuzu (Res. MEPC.220(63))”na göre
hazırlanmış çöp yönetim planı bulundurması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak,
“Örnek Çöp Yönetim Planı”nın Türkçe ve İngilizce versiyonlarına Türk Loydu web
sitesinden erişmek mümkündür.
“Örnek Çöp Yönetim Planı” için lütfen tıklayınız.

TÜRK LOYDU SAMPLE GARBAGE MANAGEMENT PLAN
Please log on
www.turkloydu.org for
previous issues of Turk
Loydu Newsletter

Application: All ships of 100 GT and above (New and existing ships)

For all ships of 100 GT and above, Garbage Management Plan according to
“2012 Guidelines for the Implementation of MARPOL Annex V (Res.
MEPC.219(63))” and “2012 Guidelines for the Development of Garbage
Management Plans (Res. MEPC.220(63))” shall be onboard from 1 January 2013
to comply with amendments of MARPOL Annex V adopted by MEPC.201(62). In
this regard Turkish and English versions of “Sample Garbage Management Plan”
can be accessed from Türk Loydu web site.
Please click here for “Sample Garbage Management Plan”
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