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Uygulama: IMSBC Code kapsamında yük taşıyan bütün gemiler
01 Temmuz 2014 tarihinde IMO Res.354(92) ile kabul edilen IMSBC
değişiklikleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişiklikler
ürünlerin taşıma koşullarında minör değişikleri ve çeşitli gruplarda eklenen
dökme yükleri içermektedir. Değişiklikler ilgili detay 25 Eylül 2013 tarihli
92 Özet raporu ile tarafınıza sunulmuştur.
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Yeni eklenen yüklerin mevcut, geçerli IMSBC sertifikasına dahil edilebilmesi için
değişikliklerle ilgili gerekliliklere geminin sıradaki ilk klas veya statutory
sörveyinde kontrol edilmesi gerekmektedir. Uygun bulunması durumunda Türk
Loydu Merkez Ofisi tarafından IMSBC sertifikalarını yeniden yayınlanacaktır.
***
AMENDMENTS TO IMSBC CODE
Application: All ships which is engaged to carry cargo on the scope of IMSBC
Code
IMSBC Code amendment, adopted by IMO Res. MSC.354(92) on 01 July 2014 is
now entering into force on 01 January 2015. This amendment includes minor
amendments on the current cargoes and the addition of numerous bulk cargoes.
Details of amendments were presented in our 25 September 2013 dated MSC
92 Summary Report.
In order to include the newly added bulk cargoes to current valid IMSBC
certificate, the vessel will have to be surveyed with respect to the new
amendment at first class or statutory survey conducted on board. IMSBC
certificate will be re-issued accordingly by Türk Loydu Head Office.
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