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Türkiye’nin SOLAS 1988 Protokolüne Taraf Olması  

 
Türkiye 25 Şubat 2022 tarih ve 31761 sayılı Resmi Gazete ile 1974 Denizde Can 
Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine (SOLAS) İlişkin 1988 Protokolünü kabul 
etmiştir. İlgili protokolün Türk Bayraklı gemiler için yürürlüğe giriş tarihi 16 Eylül 
2022 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 16 Eylül 2022 tarihinden sonra 
yayınlanacak sertifikaların ilgili protokole uygun olarak düzenleneceğini gemi 
sahipleri, donatanları ve işletmecilerinin dikkatlerine sunarız. 
 
 

………………………………….. 

 
 

Accession of SOLAS Protocol 1988 by Türkiye 

Türkiye accepted the Protocol of 1988 relating to the International Convention 
for the Safety of Life at Sea, 1974 with the Official Gazette dated 25 February 
2022 and numbered 31761. The entry into force date of the relevant protocol 
has been determined for Turkish flagged ships on 16 September 2022. In this 
regard, we bring to the attention of ship owners and operators that the 
certificates to be issued after 16 September 2022 will be issued in accordance 
with the relevant protocol. 
 
 
 
 
 
Daha detaylı bilgi için/ For further information:  
Şafak ÖZERGİN                                         
Servisteki Gemiler Bölüm Müdürü 
Ships in Service Division Manager                          
DENİZ SEKTÖRÜ 
MERINE SECTOR                                                  
Tel : +90-216-5813732                                        
Fax : +90-216-5813810                                       
E-mail:  sozergin @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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