
 

elkon’a 6 yeni gemi siparişi  

 

Dünyada ismi dev firmalarla anılan elkon, üçü Türkiye’de, üçü de Romanya’da 
olmak üzere 6 yeni geminin elektrik ve otomasyon entegratörü olarak seçildi.  

İSTANBUL - 1980 yılından bu yana gemi inşa sektörünün stratejik öneme sahip markalarından biri 
olan elkon, mühendislik gücü ile dünya pazarlarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Gemiler 
için LV elektrikli ekipmanları ve otomasyon sistemleri tasarlayan / imal eden elkon, 6 yeni gemi 
siparişi ile global bir entegratör olma yolunda önemli adımlar atıyor.  

Son olarak Türkiye’de Cemre ve Sefine Tersaneleri’nde inşa edilen üç endüstriyel balıkçı gemisi ile 
Romanya Köstence Limanı’nda inşa edilen devasa kimyasal tankerin elektrik entegrasyon siparişlerini 
alarak gemi inşa sektöründeki Pazar payını artırmaya devam etti.  

Yakıt tasarrufu sağlayacak 

Cemre Tersanesi’nde Norveç’in Sotra Bölgesi’nden Liafjord AS için inşa edilen Libas isimli Purse Seiner 
tipi profesyonel balıkçı gemisinin tüm elektrik entegrasyonu elkon tarafından yapılacak. Libas 
gemisine yerleştirilen Lityum – İyon (Li-İon) batarya ile ana makinede için sabit yük eğrisi, yakıt 
tasarrufu ve acil durumlarda enerji sağlayacak. Hibrid sevk sistemi ile inşa edilen gemi; 86 metre 
uzunluğunda olacak ve 350 cum LNG tankı ve 550 kWh batarya grubu yardımıyla sevk ve idare 
edilecektir.  

Taze balıklar için… 

Sefine Tersanesi’nde daha önce yapımına başlanan iki canlı balık gemisine ek olarak üretilen 
gemilerle aynı tipteki iki yeni geminin elektrikle pervane tahriki dahil tüm elektrik ve gemi otomasyon 
işleri elkon tarafından yürütülecek. Bu gemilerde canlı taşınan balıkların yaşam kalitesini, hijyenik 
koşullarını iyileştiren ve çevresel etkilerinin azaltan tasarımlar yapıldı. elkon’da bu tasarımların 
kusursuz bir şekilde hayata geçirilmesi için enerji kalitesi yükseltilmiş (düşük harmonikli), enerji 
verimli, düşük gürültülü elektrik sistemlerini tedarik edecek. Norveç’in Grim Stad Bölgesi’nden Dess 
Aqua Culture Shipping AS için inşa edilecek gemiler 84.4 metre uzunluğunda ve 3.500 metre küp balık 
taşıma haznesine sahip olacak.  



Romanya’daki üç kız kardeş..! 

elkon, yurtiçindeki başarılı hamlelerinin yanısıra İspanya’da aldığı üç yeni balıkçı gemisinin yanısıra 

Romanya’da da üç yeni tanker siparişi aldı. Köstence’deki Santierul Naval Constanta SA Tersanesi’nde 

inşa edilen üç kimyasal madde taşıyan tankerin tüm elektrik panoları, navigasyon, kominikasyon ve 

otomasyonu ürünleri elkon tarafından tedarik edilecek. 180 metrelik uzunlukları ve 41 bin dwt 

kapasiteleri ile dikkat çeken üç  adet devasa kimyasal tankerin sistem entegratörü olarak elkon 

seçilmesi Türkiye için bir ilktir.  

Son birkaç yılda yönünü yurtdışı pazarlara çeviren elkon; İspanya, Norveç, Çin ve Hollanda gibi 
ülkelerde yerel ortaklarla hareket edip, Kanada, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Hırvatistan,Polonya, 
Romanya gibi ülkelerde bizzat gemi inşa sektörü pazarından pay almaya devam ediyor.  

 


