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TÜRK LOYDU KURAL DEĞİŞİMLERİ – 2022/08 

 
1) Revizyonları 01.06.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Cilt B, 

Kısım 4 – Makina Kuralı (İngilizce-Türkçe) güncellenmiştir. 
 

2) Revizyonları 01.06.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Egzoz 
Gazı Temizleme Sistemleri Kılavuzu (İngilizce) güncellenmiştir. 

 
 
İlgili kurallara: 
Türk Loydu Websitesi / Yayınlar / Türk Loydu Kuralları / Türk Loydu Kuralları’ndan 
ulaşılabilir. 
 
İlgili kılavuzlara: 
Türk Loydu Websitesi / Yayınlar / Türk Loydu Kuralları / Kılavuzlar’dan ulaşılabilir. 
 
 
 

TÜRK LOYDU RULE CHANGES – 2022/08 

1) Part B, Chapter 4 – Machinery Rule (English-Turkish) with revisions entering 
into force on and after 01.06.2022 has been updated. 

 
2) Guidelines for Exhaust Gas Cleaning Systems (English) with revision entering 

into force on and after 01.06.2022 has been updated. 
 

 
Relevant rules can be accessed through; 
Türk Loydu Website / Publications / Türk Loydu Rules / Türk Loydu Rules 
 
Relevant guidelines can be accessed through; 
Türk Loydu Website / Publications / Türk Loydu Rules / Guidelines 

 
 
Daha detaylı bilgi için / For further information 
Bekir Sıtkı TÜRKMEN  
Kural Geliştirme ve Yasal Mevzuat Bölümü Müdürü / 
Division Manager, Development and Statutory Legislation  
Deniz Sektörü / Marine Sector          
Tel: +90 216 581 3783  
Fax: +90 216 581 3840  
E-mail: bsturkmen@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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