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Tersan Tersane’sinde 
yeni kapa  depo 
ala  a edildi 

03 Yeni

Muht  Dördüzler-
Havila Kystruten için 
2 Yolcu g  daha  

Havila
Kystruten

06

04

Atlantic- Kuzey Atlantic Filosunun 

Covid 19

09

NB1085 Atlantic 

Atlantic Seafis As’ye 

benzersiz detaylara ve 

teknolojilerine sahip. 

ile “longliner” olarak

uzunlukta tek bir hat 
üzerine dizili oltalar ile 

bulunan ve 

 

“Danish seining” 
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Tersan
Shipyard

lk bült  sizlerle payla arak  Tersanemizde 

g  yenilik ve haberleri sizlere ula t aktan 

utluluk duyuyoruz.

 

nsa  Covid-19 pand  ile ücadele etti i u 

günlerde Tersa  tü  gerekli ö  alarak 

ça ala  deva  ett tedir.

Birlikte

Umutlu olun !

Pozitif olun ! 

Sevgilerle ; 

P
 

Sevgili Okuyucu; 
Tersan T



9500
olan 
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3 ay surede insa edildi

 

  

2019
2020

3 ay

IFS sistemi
124 84 

300.000
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NB1085 Atlantic F

Atlantic
Kuzey Atlantic Filosu’nun
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Zorlu Kosullarda
Maksimum Performans

Essiz Gemi
Atlantic
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Muhtesem Dorduzler 
Havila Kystruten icin 
2 Yolcu Gemisi Daha

Havila K

olan ilk iki yolcu gemisi;  

r Tersan Yalova 

3. V

ve sektörde büyük heyecan 

Havyard Design 

Norvec’in Bergen - Kirkenes 

 faaliyet 

gösterecek. Y ine

yuksek enerji

124 

22 Bergen 

- Kirkenes tarihi 

yolculara en iyi konforu 

Kystruyten 

r. 1800’lü 

en guzel ve
muhtesem
biri olarak kabul edilen 
Bergen - Kirkenes Tarihi

seyahat ediyordu.Havila 
K

teknolojik bir 
fantastik bir

tecrübe sunuyor.

Tersan Tersanesi ve Havila Kystruten AS
Havila Pollux ve Havila P

Bergen – Kirkenes 
Tarihi Guzergahi 
Hakkinda Ne
Biliyoruz?
 



0707

Yolcular Rus Barents 
Kirkenes'te 

turu bitirebilirler. Ya da bu 
nefes kesen

edebilirler. Kirkenes

ise görülecek nefes kesici 

Birbirinden Etkileyici
34 Durak

Macera yedi dag 

Kent Bergen’de 
r. Norveç’in 

renkli ahsap 

için nefes kesen bir 

sunuyor. Bir sonraki

 dunyaca unlu

r. Bir sonraki 
hedef ‘’Art Nouveau’’ 

Ålesund. Burada insanlar  

Fjellstuen’e giden 418 
basamaktan 
enfes Alesund

r Kuzey
Avrupa en buyuk 
tuzlu su 
biri olan Atlantik Denizi 

 

Sonra Trondheim’e Dogru
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Zenith Kuzey us
sula zorlu hava 
ko ulla da yengec
yakalama operasyonlar
yürüt  için tasarla
ve buzlu kosullar için
güçlend  bir Yengeç 
yakala a ve e 
g dir. 20 ila 400 tre 
derinlikte yengeç
yakalayabilir  farkl
yengeç yakala a
sist  ya  a
yakalanan yengeçleri 
isleme, paketleme ve
dondurma e 

t edecek bir fabrika 
sist  ile donat t r. 

 yakalayac
ana yengeç türleri 
ç nlukla Kamcatka 
yengeci ilio yengeç 
(kar yengeci) ve di er 
yengeç tipleridir. 62 tre 

uzunl nda ve 15 tre 
g indeki g  38 

 ürettebat için iyi
 konakla a 

alanla konforlu
kabinler ve ürettebat için 
kaliteli sosyal alanlar ile 
donat t r.
Planlanan operasyon 
alanla  Kuzey Atlantik
Barents Denizi  Norvec 
Denizi ve Gronland
Denizi’dir. Tersan olarak 
Zenith ve ekibine uzun ve 
ba a  bir ö ür 
diliyoruz. Ay a tü
Tersan ekibini bu projeye 
olan kat a dan dolay
tebrik ediyor  ve 
ça ala  için her birine 
ay  ay  t ür
ediyoruz.

 Mart 2020’de 

Gunde 60 Ton
Kamcatka Yengeci

“DUNYANIN ILKLERINDEN BIRI”

1150 dondurma kapasitesi ve 

günde 60 ton Kamcatka yengeçini 

p p yebilen bir güverteye 

sahiptir. Dünyadaki  he

tü  yengeç g  ut  

ba  g den veya di er 

g den dönü türül nden

bu boyutta  a edilen 

dunyanin ilk yengeç yakala a 

g  o a özelli i ta aktad r. 
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V
T

Yeni Koronavirus 
(CO
olarak Çin’in Vuhan 

ay  sonla da 
solunu  yolu belirtileri 
(ates, oksuruk,nefes 

 g  bir 
grup hastada yap an 
ara t alar sonucunda
13 Ocak 2020’de 
ta anan bir virüstür.

bu bölgedeki deniz 
ürünleri ve hayvan 

-
r. 

Daha sonra insandan 

üzere Hubei eyaletin
deki

-

-

Covid 19 ”

Dezenfekte Edilen Alanlar
r

Gerekli Onlemleri

Sosyal Mesafe
Y a  getirdi  yeni otu a düzeni ile 
y  yerken sosyal afeyi koruyor  ve tü
y  aletlerinin paket  olarak sunu a  ile 
y  olala da virüs bula a riskini dü ürüyoruz.

ovid- ile ücadele de Tersan olarak a daki 
ö  alarak sosyal afeyi koruyor virüs 
bula a  önüne geçiyoruz. 



 üzeri ha  ve kronik 
rahat  olan perso e 
evden ça a yada y  izin 
kulla a at  sunarak nlar
ola  virüs bula a iht alinden
koruduk. Tersa de 
vardiya ve evden ça a 
dü  ile ça a saatleri
içerisindeki ça an nüfusun
ya ya dü ürdük. Bu sayede 
ça a saatleri içerisinde sosyal 

afeyi koruyoruz. Zorunlu 
haller d da ziyaretçi kabulünü 
erteledik ve staj progra a
durdurduk. Tü  tersane de 3 

den fazla kat  ile planlanan
toplant ar online sist r üzerinden 

yürütü tedir.

T

T N  T N L K 
S A N .  v e .  A . .


