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2012 MARPOL Ek V Uygulama Kılavuz Değişimi 

MARPOL Ek V uygulama kılavuzunda değişiklik yapılmıştır (MEPC 219(63),  res. 
MEPC 239(65) ile revize edilmiştir). Kılavuzun  “Çöplerin toplanması” ve “Atık alım 
tesislerine çöplerin verilmesi”  ile ilgili kısımlarına "E-çöp (elektronik kartlar, 
cihazlar, ekipmanlar, bilgisayarlar, yazıcı kartuşları, v.s.)" eklenerek bu tip çöplerin 
ayrılması ve alım tesislerine verilmesi gerekliliği getirilmiştir. 

 

Not: Türk Loydu web sayfasında bulunan örnek Çöp Yönetim Plan’ı uygun şekilde 
değiştirilmiştir. “Örnek Çöp Yönetim Planı” yer aldığı web sayfası için lütfen tıklayınız 
veya aşağıdaki web adresini ziyaret ediniz: 

http://www.turkloydu.org/TurkLoydu/Plan-Kontrol-ve-Arast%c4%b1rma-Hizmetleri/Plan-
Kontrol-ve-Onay-Hizmetleri/Bayrak-Devleti-Yetkisiyle-Onaylanan-Dokumanlar.aspx 

………………………………………………………… 
 

Amendments of 2012 Guidelines for the Implementation of MARPOL 
Annex V   

Guidelines for the Implementation of MARPOL Annex V (MEPC 219(63)) was revised 
by res. MEPC 239(65).  New requirements for "E-waste generated on board (e.g. 
electronic cards, gadgets, instruments, equipment, computers, printer cartridges, 
etc.)" were added to “Collection” and “Port reception facilities for Garbage” parts of 
the guidelines in order to require separation and disposal of this type of wastes. 

 

Note: Sample Garbage Management Plan on Türk Loydu web site was revised 
accordingly. Please click here for “Sample Garbage Management Plan” or visit the 
below web address: 

http://www.turkloydu.org/TurkLoydu/Plan-Kontrol-ve-Arast%C4%B1rma-Hizmetleri/Plan-Kontrol-ve-
Onay-Hizmetleri/Bayrak-Devleti-Yetkisiyle-Onaylanan-Dokumanlar.aspx?lang=en-GB 

Daha detaylı bilgi için / For further information: 
Aslı YALDIZ 
Plan Kontrol Müh. / Plan Control Eng. 
TURK LOYDU Plan Kont. ve Araş. Böl. / TURK LOYDU Plan Cont & Res. Div.     
Tel : +90-216-5813805 
Fax : +90-216-5813840 
E-mail: ayaldiz@turkloydu.org 
Web: www.turkloydu.org 
 
LEGAL NOTICE All rights reserved.  
The information contained here is for general information purposes only.  
Turk Loydu shall be under no liability or responsibility in contract or negligence or otherwise howsoever to any person in respect of any information or advice 
expressly or impliedly given in this document, or in respect of any inaccuracy herein or omission here from or in respect of any act or omission which has 
caused or contributed to this document being issued with the information or advice it contains (if any). 
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