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SDC ve SSE Özet Raporu
Türk Loydu Newsletter’in
önceki sayılarına
www.turkloydu.org
websayfasından
ulaşabilirsiniz.

IMO Gemi Dizaynı ve Yapısı Alt Komitesinin 8. oturumu 17 - 21 Ocak 2022
tarihleri arasında ve Gemi Sistemleri ve Ekipmanları Alt Komitesinin 8. oturumu
28 Şubat- 4 Mart 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
Alınan kararlar ve yapılan değerlendirmelere ait özet raporlara aşağıdaki
linklerden erişilebilir.
SDC 08
SSE 08
…………………………………..
SDC and SSE Summary Reports
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www.turkloydu.org for
previous issues of Turk
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The eighth session of the Ship Design and Construction Sub-Committee was
held from 17 to 21 January 2022 and the eighth session of the Ship Systems
and Equipments Sub-Committee was held from 28 February to 04 March 2022
remotely. The summary reports including the decisions and discussions can be
accessed from the links below.
SDC 08
SSE 08

Daha detaylı bilgi için:
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DENİZ SEKTÖRÜ
MARINE SECTOR
Tel : +90-216-5813771
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E-mail: ayilmaz@turkloydu.org
Web: www.turkloydu.org
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Principal Plan Approval Eng.
DENİZ SEKTÖRÜ
MARINE SECTOR
Tel : +90-216-5813775
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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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