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MEPC 77 Özet Raporu 

 
IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesinin 77. oturumu 22 - 26 Kasım 2021 
tarihleri arasında uzaktan gerçekleştirilmiştir. Alınan kararlar ve yapılan 
değerlendirmelere ait MEPC 77 özet rapora TL web sayfasında 
bu linkten erişebilirsiniz. 
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MEPC 77 Summary Report 

The seventy-sixth session of the Marine Environment Protection Committee was 
held remotely from 22 to 26 November 2021. The MEPC 77 summary report 
including the decisions and discussions can be accessed on TL web page from 
this link.  
 
 
 
 
 
 
 
Daha detaylı bilgi için:  
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E-mail:  ayaldiz @turkloydu.org E-mail: fkacar@turkloydu.org 
Web: www.turkloydu.org Web: www.turkloydu.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yasal Uyarı: Tüm hakları saklıdır.  
Burada verilen bilgiler sadece genel amaçlı olarak verilmiştir.  
Türk Loydu, bu belgede açıkça veya zımni olarak verilen herhangi bir bilgi veya tavsiye ile ilgili olarak veya buradaki herhangi bir yanlışlık veya 
buradaki herhangi bir eksiklik veya herhangi bir (varsa) içerdiği bilgi veya tavsiyelerle birlikte bu belgenin yayınlanmasına neden olan veya 
katkıda bulunan eylem veya ihmalden dolayı herhangi bir kişiye karşı bir yükümlülük, sözleşmesel bir sorumluluk, ihmal veya herhangi başka 
bir şekilde sorumluluğu olmayacaktır. 

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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