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Çeşme Marina’ya tasarım ödülü

588 tonluk lift 
Son gemisini 2010’da suya indirerek yeniden 
yapılanma aşamasına giren Aykın Şirketler 
Grubu, Yalova’daki tersane alanını marinaya 
çevirdi. İtalya’dan 588 tonluk travel lift sipariş 
ederek çalışmalara başlayan Aykın Marina, bu 
yılın Mart ayında hizmet vermeye başladı. 40 
bin metrekare kara park alanı bulunan Aykın 
Marina, 13,50 metre genişliğe kadar tüm 

teknelere çekek hizmeti sunuyor. Aykın Marina, 
çekek alanında elektrik, su ve diğer ihtiyaçların 
yanı sıra tamir ve bakım hizmetleri de veriyor. 
www.aykinshipyard.com.tr

Çeşme Marina, bugüne kadar aldığı “En İyi Mimarlık 
Projesi”, “En İyi Marina”, “En İyi Turizm Yatırımı” 
gibi ödüllere bir yenisini daha ekledi. Marina şimdi 
de Dünya Denizyolu Taşımacılığı Altyapısı Birliği’ne 
(PIANC) bağlı Rekreasyonal Denizcilik Komisyonu 
tarafından 2014 PIANC Marina Üstün Tasarım 

JackNichol Ödülü’ne layık görüldü. 2-4 Haziran’da 
İstanbul’da gerçekleştirilen ICOMIA Dünya Marinalar 
Konferansı kapsamında düzenlenen törende, ödülü IC 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Salih Çeçen ve Çeşme 
Marina Genel Müdürü Can Akaltan birlikte aldı. 
www.cesmemarina.com.tr

Üç yılda 200 tekne
Fransız Prestige Yachts’ın 
2011 Boot Düsseldorf’ta dünya 
prömiyerini gerçekleştirdiği  
15,20 metrelik modeli Prestige  
500, kısa sürede büyük ilgi 
görerek 200. gövde siparişini de 
aldı. Garroni Design’ın tasarladığı 
tekne coupe ve flybridge 
versiyonlarıyla sunuluyor. 4,50 
metre genişliğindeki 500’de üç 
kamara bulunuyor. Teknenin yakıt 
kapasitesi 1300, su kapasitesi  
636 litre. Her biri 435’er beygirlik 
iki Volvo IPS 600 motorla hızını  
30 knot’a kadar çıkarabiliyor. 
Prestige 500, siparişin ardından 
hemen teslim edilebiliyor ve 
opsiyonlarıyla beraber fiyatı  
744 bin 400 euro’yu buluyor.  
www.karina.com.tr

Bilgin’den bir “xbow” daha
Bilgin Yachts, haziran ayı içerisinde “Bilgin 147” model teknesini suya 
indirdi. Elada adı verilen yatın tasarımı Bilgin Yachts ve H2 Yacht Design’a 
ait. 2012’de suya indirilen 40 metrelik “M” ile benzerlik taşıyan 45 metrelik 
Elada’nın genişliği 8,90 metre. “M” gibi “xbow” (ters bodoslama) burun 
yapısına sahip Elada’nın başüstünde güneşlenme minderleri ve jakuzi 
yer alıyor. Teknede biri ana olmak üzere toplam altı kamara bulunuyor. 
Ağırlığı 285 ton olan yata 25 bin litrelik yakıt ve 6 bin litrelik de su tankı 
yerleştirilmiş. 1915 beygirlik CAT motorlarının kullanıldığı Elada’nın seyir 
hızı 17, en yüksek hızıysa 22 knot. www.bilginyacht.com

BİLGİN YACHTS’IN 
YENİ TEKNESİ 
22 KNOT HIZ 

YAPIYOR (SAĞDA). 


