
100. Yeni inşa
Projesi, Argos Helena
teslim edildi
  Tersan Tersanesi 

NB1100’ü uzun vadeli iş 

ortağı Ervik Havfiske’ye 

teslim etti. Tersan

Tersanesi’nde 

düzenlenen isim verme 

töreniyle gemiye Argos 

Helena adı verildi. 

60,5 metre toplam 

uzunluğa ve 13,0 metre 

genişliğe sahip olan 

gemi, Yanmar ana

makine ile donatıldı ve 

30 kişiye kadar 

konforlu konaklama 

olanağı sunuyor. Ervik 

Havfiske için inşa edilen 

6. gemi olan Argos...
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Tersan’dan Yeşil bir adım 
daha: Çatı Güneş Enerji Sistemi

Yalova – Türkiye, Eylül 2021 – Tersan Tersanesi 7. çift yönlü 
Elektrikli Yolcu ve Araç Feribotu Rødvenfjord’u başarıyla 
Fjord1 ASA’ya teslim etti. 
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Yenilenebilir enerji
 kaynaklarına geçiş, düşük veya 
sıfır karbon ekonomisine küresel 

geçiş için hayati önem taşıyor. 
Tersan, hali hazırda yeni çevre 
kurallarına ve yönetmeliklerine 

uymakla kalmayıp, aynı zamanda 
mümkün olan en az karbon ayak 
izi bırakacak çevre dostu ve yeşil 
gemiler inşa ediyor. Yeni güneş 

enerjisi sistemi ile Tersan’ın cesur 
bir iklim eylemi

 gerçekleştirdiğini ve 
enerji tedarik stratejilerini

 inisiyatiflerin ortaya koyduğu 
sürdürülebilirlik hedefleriyle 

uyumlu hale getirdiğini
 söyleyebiliriz.

Tersan’dan Yeşil bir adım daha: 
Çatı Güneş Enerji Sistemi

Ayda 2 milyon KWh elektrik 

tüketen Tersan Tersanesi, hali 

hazırda IREC sertifikalı

(Uluslararası Yenilenebilir Enerji 

Sertifikası) rüzgar santrallerinden 

üretilen % 100 yenilenebilir

enerji kullanıyor. Tersan

Tersanesi, yeni ve önemli bir 

adım atarak, kapalı atölyelerin 

üzerine kurulacak solar çatı 

enerji panellerinin kurulumuna 

başladı. Ekim Sonunda

montaj bittiğinde toplam 

yaklaşık 8.000 adet solar panel

Tersan yerleşkesinde bulunan 

atölyelerin çatısına kurulmuş 

olacak.  Solar çatı sisteminin 

kapasitesi 3,3 MW gücünde 

olacak ve bu sistem sayesinde 

yılda 4.500.000 kWh’den fazla 

enerji üreteceğiz. Bu da toplam 

enerji kullanımımızın % 25’ine 

denk geliyor. Panellerin

montajı Eylül ayında başladı 

ve en geç Ekim ayı sonunda 

tamamlanacak.

Sevgili Okuyucu;

7. sayımıza hoşgeldin. 

2021’in üçüncü çeyreği bir çok önemli haber ile birlikte 

geride kaldı. 

2021 yılı üçüncü çeyreğine ait haberlerimizi

bulabileceğiniz 6. Çeyrek bültenimizin online sayısına 

her zaman websitemizden bir tık ile ulaşabilirsiniz.   

Keyifli okumalar; 

İş Geliştirme ve Pazarlama Departmanı
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 Tersan Tersanesi NB1100’ü uzun vadeli iş ortağı Ervik 
Havfiske’ye teslim etti. Tersan Tersanesi’nde düzenlenen 

isim verme töreniyle gemiye Argos Helena adı verildi. 

25 Eylül’de Tersan Tersanesi’nde 

gerçekleştirilen isim verme törenine

 Tersane temsilcilerinin yanı sıra 70’e 

yakın Norveçli konuk katıldı. Aynı gece 

Tersan Tersanesi, tüm konuklarını Argos 

Helena’nın isim verme törenini kutladığı 

gala yemeğinde eşsiz İstanbul boğazı 

manzarası eşliğinde ağırladı.

60,5 metre toplam uzunluğa ve 13,0 

metre geniş l iğe sahip o lan gemi, 

Yanmar ana makine ile donatıldı ve 30 

kişiye kadar konforlu konaklama olanağı 

sunuyor. Ervik Havfiske için inşa edilen 6. 

gemi olan Argos Helena dışında, geçen 

yı l  tesl im edilen Froyanes Junior ve 

Vestkapp’ın da aralarında bulunduğu 

ilk 5 gemi, Ervik Havfiske için başarılı 

balıkçılık operasyonlarına devam ediyor. 

Marinteknikk tarafından tasarlanan, 60 

metre uzunluğunda Longliner Fabrikası 

Balıkçı gemisi Argos Helena, Atlantik’te 

balıkçılık operasyonları yürütecek. Olta 

balıkçılığı kabiliyetlerinin yanı sıra Argos 

Helena, zorlu hava koşullarında balık 

avlanma işlemine devam edebileceği 

bir “moonpool” sistemi ve gelişmiş balık 

işleme tesisi ile donatılmıştır. 

100.
YENİ İNŞA
PROJESİ,

ARGOS HELENA 
TESLİM EDİLDİ



4. Çeyrekte daha fazla Balıkçı Gemisi
Teslimatı!
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Balıkçı gemisi teslimatları dışında, son 

çeyrekte en az ikisinin efektif olmasını 

beklediğimiz yeni balıkçı gemileri için kontrat 

görüşmelerimiz ise devam ediyor. 

Argos Helena’nın tesliminin ardından Tersan tersanesi, 3 balıkçı/su kültürü gemisinin 

daha teslimatına hazırlanıyor. NB1089, NB1096 ve NB1098 son çeyrekte teslim edilecek.

NB1089 Harald Martin, NB1088 LNG ile çalışan Canlı Balık Taşıyıcı Bjorg Pauline’in kız 

kardeşi. Bjorg Pauline, bu yılın başında teslim edildi ve şu anda Norveç’te faaliyetine 

devam ediyor.

NB1096; Rusya’nın Okeanrybflot firması için inşa edilen Süper Fabrika Balıkçı Gemisi de 

eve dönmeye hazırlanıyor. 108 metre uzunluğundaki Georgiy Meshcheryakov, Dünyanın 

en büyük fabrika balıkçı gemileri arasında yer alacak. Kız kardeşi Vladimir Biyukov da 

Tersan Tersanesi’nde yapım aşamasında ve önümüzdeki yıl teslim edilmesi planlanıyor.

NB1098; Østerfjord olarak isimlendirilecek olan Longliner Factory Balıkçı teknesi de 
son çeyreğin ortasına kadar teslim edilecek. Østerfjord, Longlining, Danish Seining 
ve Moonpool Fishing gibi farklı balık avlama yöntemlerine sahip gelişmiş bir gemi. 
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Yakın dönemde

 Tersan Tersanesi

 olarak , Ocak ayında 

Norveç’te gerçekleşecek 

Nor-shipping fuarına, 

Nisan ayında

 İspanya’da 

gerçekleşecek Seafood 

Global fuarına katılmayı 

planlıyoruz. 

Fuar ayrıca, İş Geliştirme 

ve Pazarlama Direktörümüz 

Sayın Şakir Erdoğan’ın

Türkiye’de Gemi İnşa

Sektörünü inceleyen

konferansta Türk Gemi İnşa 

Sanayicilerinin tarihçesi, 

avantajları ve başarılarına 

değinen ilgi çekici bir

sunum yaptığı farklı 

konularda bazı 

konferanslara da ev

sahipliği yaptı. 

Umarız tüm dünyada yüksek 

aşılama oranları sayesinde 

tüm Covid etkileri geride 

kalır ve yeni iyi temaslar 

kurmak ve iş fırsatlarımızı 

genişletmek için fuar 

katılımlarımız giderek artar. 
Kötüleşen COVID-19 kriziyle ilgili birden fazla faktör nedeniyle, son 2 yılda birçok fuar 

iptal edildi, ertelendi yada online olarak gerçekleştirildi. Tüm online tabanlı uygulamalar ve 

arayüzlerdeki büyük gelişmelere rağmen, yine de web tabanlı multimedya bilgi sistemleri ile 

donatılmış online fuarlar, fiziksel bir fuardan yararlanabileceğiniz kadar potansiyel iş fırsatları 

üzerinde aynı etkiyi sunmuyor.

2 YIL
SONRA
EXPO
FUARLARA 
DÖNÜŞ:
SEAFOOD 
EXPO
GLOBAL
RUSSIA

COVID 19’a karşı aşının hızla gelişmesiyle birlikte tüm dünyada
 fuarlar tekrar sahaya dönmeye başladı. Tersan Tersanesi’nin katılma 

fırsatı bulduğu ilk fuar, Eylül ayında St. Petersburg’da düzenlenen
 Seafood Expo Global Russia oldu. İki yıl sonra Seafood Russia, hem 
mevcut müşterilerimiz hem de yeni potansiyel iş bağlantıları dahil
 olmak üzere birçok kişiyle tanışma fırsatı sağlayan etkili bir fuar

 olarak kayıtlara geçti. 
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Tersan Tersanesi
2017 yılından bugüne kadar 

Fjord1 ASA’ya 7 adet %100 elektrikli
feribot teslimatını başarıyla gerçekleştirdi.

YENİ
FERİBOT 
PROJELERİ 

NB1113 ve NB1114 ise; 
Tersan Tersanesi’nin uzun 
vadeli bir işbirliğinin kanıtı 
olarak Fjord1 ASA için 
inşa edeceği sekizinci ve 
dokuzuncu gemi olacak.

Tersan Tersanesi Fjord ASA’ya
7. Feribotu Teslim Etti

Multi Maritime tarafından dizayn edilen feribot, ilki Ağustos 2019’da teslim edilen serinin 

üçüncüsü, ayrıca Tersan Tersanesi tarafından Fjord1 ASA’ya teslim edilen yedinci feribot. 

107,47 metre uzunluğunda ve 17,7 metre genişliğindeki feribot mürettebat dahil olmak 

üzere 299 yolcu, 120 araç ve 12 treyler taşıma kapasitesine sahip. 

Rødvenfjord yolcuların gemiden inip, binmesi esnasında kıyıdan hızlı şarj pilleri sayesinde 

bataryasını dolduracak şekilde tasarlandı. Son yüzyılın değişen çevresel gereksinimlerine 

uygun şekilde dizel-elektrik yedekleme sistemi ile tasarlanan feribot tam elektrikli mod, hibrit 

mod ve dizel-elektrik modunda çalışabilecek. Araçların ve yolcuların etkin, konforlu, enerji 

açısından verimli ve çevre dostu ulaşım, yükleme ve boşaltma işlemlerini sağlayacak feribot 

otomatik seyir özelliği ile en optimum rotada otonom seyir yaparak yakıt/enerji tüketimini 

azaltacak. 



T E R S A N  T E R S A N E C İ L İ K 
S A N .  v e  T İ C .  A . Ş .

+90 226 465 62 00 

+90 226 465 61 12

Acıçeşme Mevkii Boğaziçi Cad. No:28 Tavşanlı- Altınova 

info@tersan.com

www.tersanshipyard.com

Gelecek sayıda görüşmek üzere

Yeni feribotların 2023’ün ikinci çeyreğinde 

teslim edilmesi planlanıyor.

YENİ 
FERİBOTLARIN

TESLİMİ 
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