






Başaran Yatırım holding

Başaran Group

2007 yılında Başaran Yatırım Holding’e bağlı olarak Hüseyin Başaran tarafından büyük hedeflerle kurulan CMB Yachts 
Tersanesi genç ve dinamik yapısıyla, dünyanın en hızlı gelişen yat üretim bölgelerinden Antalya Serbest Bölgesi’nde yer alıyor. 

Turizm, inşaat, gıda, finans, yatçılık, havacılık ve enerji gibi birçok alanda faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding’in 
Türkiye Yönetim Merkezi İstanbul, Avrupa Şubesi ise Almanya’nın Dusseldorf kentinde bulunuyor. 

Böylesi büyük bir grubun parçası olmamız bize duyulan güveni ikiye katlıyor.

With it’s youthful and dynamic back up, CMB Yachts has been organized with full of inspiring and developing targets
by Hüseyin BAŞARAN as a member of Basaran Investment Holding on 2007 and is located at the one of the world’s most 
improving territory Antalya Free Zone. 

Basaran Investment Holding that has investments on many sectors such as tourism, construction, food, finance, yachting, 
aviation and energy is located on Istanbul as a main management Office in Turkey and on Europe locates on Dusseldorf in 
Germany. 

For sure, to being a member of such a big company doubles our customers’ trusts for us.



Custom Made olarak ürettiğimiz teknelerin her birinin 
kendilerine has ruhları ve tarzları var.

 
Çünkü her biri sizden, gücünüzden ve 

hayallerinizden ilham alınarak geliştirildi, 
CMB Yachts yaratıcı gücü ile imzalandı. 

Teknelerimizin her bir köşesinde ayrı bir estetik deha, 
her detayında şaşırtıcı bir teknik zeka görürsünüz. 

Her şey eşsiz, sofistike ve yenilikçi… 

Bütün bu özellikleri çağrıştıran markamız CMB’nin açılımı da 
çizgimizi çok doğru anlatıyor: 

Craftsmanship, Magnificence, Boldness. 

Üretimlerinde ustalığını konuşturarak akıllara durgunluk 
veren göz kamaştırıcı ve cesur tasarımları hayata geçiren 

CMB Yachts, adını sonuna kadar hak ediyor.

All our yachts, which are custom made 
have their own unique souls and styles. 

Because all of them have inspired from you, 
your strength and your dreams; 
designed by the CMB Yachts creative power. 

You can see the aesthetic genius and 
amazing technical intelligence in every detail on our yachts.

Everything is unique, sophisticated and innovative… 

Our brand CMB is also inspired by these features: 
Craftsmanship, Magnificence, Boldness. 

CMB Yachts that creates magnificent and gorgeous designs 
totally deserves its name. 

raftsmanshIp a G n I f I C E n C E oldnEss



ZAMANSIZ TASARIM
Tımeless Desıgn

WELCOME
ON BOARD
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L IQUID  SKY



CMB Yachts is proud to present LIQUID SKY, 
which at 47m is the largest GRP Composite motor yacht 
to be built in Turkey to date.

CMB Yachts, 47 metrelik boyu ile Türkiye’de bugüne dek 
üretilmiş en büyük GRP Kompozit motor yat olan 

LIQUID SKY’i gururla sunar.
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Particular attention has been 
paid to enhance the outdoor 
living experience. 

The superb sun deck boasts a 
large bar and shaded 
seating area with atmospheric 
LED lighting. 

The spacious sunbathing area 
incorporates sun beds and a 
spa pool surrounded by 
relaxation pads.

Dış mekan yaşam deneyimi için 
özel önem gösterilmiştir. 

Muhteşem dizayn edilmiş 
güneşlenme güvertesi, büyük 

bir bar ve atmosferik LED 
aydınlatmalarla birlikte 

özel tasarım oturma gruplarıyla 
enfes bir atmosfer sunuyor. 

Ferah güneşlenme bölgesi, 
güneşlenme yatakları ve 

dinlenme bölgesiyle çevrili spa 
havuzundan oluşmaktadır.
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LIQUID SKY has been 
designed to offer the 
guests the most luxurious 
and private yachting 
experience by dedicating 
this entire area to the 
owner’s suite.

LIQUID SKY bu bölgeyi 
tamamen misafirlerine 

ayırarak en lüks ve özel 
yatçılık deneyimini 

yaşatmak üzere 
tasarlanmıştır.



Skylounge & Gym
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Maın Deck
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The generously proportioned 
aft deck has been designed 
to offer the ultimate 
al fresco relaxation and 
lounge experience.

This is also complemented 
by a more relaxed 
seating area and gives 
perfect access to the main 
saloon bar.

Çömertçe şekillendirilmiş 
ana kıç güverte al fresco 

karşılama ve dinlenme için 
tasarlanmıştır. 

Bu bölge rahat bir oturma 
alanı ile tamamlanmakta 
ve salonda yer alan bara 

mükemmel bir erişim 
sağlamaktadır.



Saloon & Dınıng
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Master Area
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Galley & Pantry
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Lower Deck
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Guest Area
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The remaining guest 
accommodation comprises 
two double and two twin 
cabins all with en suite 
bathrooms.

Misafir konaklama bölgesi 
her birinin kendi banyosu 

olan 2 adet çift kişilik 
yataklı ve 2 adet ikiz 

yataklı kabinlerden 
oluşmaktadır.



Crew Area
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Name    CMB 104 – LIQUID SKY
Length Over All   46,85 m. – 154’  
Length Waterline  40,67 m. – 133’
Beam    8,85 m.
Draft    2,47 m.
Displacement   490 GT
Type    Motor Yacht
Construction           Composite E-glass/Epoxy/ PVC-Corecell foam

Engines                2 x CAT Acert 32 1450 hp @  2300 rpm 
Generators               2 x Kohler 70 kw.
    1 x Kohler 50 kw. (Harbour Generator)
                                                      Synchronizing and Paralleling of all generators to each others
  
Max Speed   15 knots
Cruising Speed   10 knots
Range at 10 Knots              3000 nm. approx.

Tank Capacities   Fuel    54000 L.
    Fresh Water  11000 L.
    Collecting    8000 L.

Sewage Treatment  Hamann Sewage Treatment System
Vacuum System   EVAC Vacuum System
 
Stabilizer               Arcturus Marine TRAC 4 x 370’ Zero Speed Stabilizer
Thrusters                           American Bow Thrusters
                                                      24’ Bow Thruster - 20’ Stern Thruster 

Accommodation for Guests        10 persons (4 Guest Cabins + 1 Master Cabin)
Accommodation for Crews          9 persons (4 Cabins with Berths) + Captain

Classification   RINA Charter Class Unrestricted Notation
    MCA LY3 Code
 
Builder – Naval Architect CMB Yachts
Structural Engineers  High Modulus / SP GURIT - England
Styling    Espen Oeino Design
Interior Design   Artebel Design – Beril Basaran

İsim    CMB 104 – LIQUID SKY
Tam Boy   46,85 m. – 154’  
Su Hattı Boyu   40,67 m. – 133’
Genişlik   8,85 m.
Su Çekimi   2,47 m.
Deplasman   490 GT
Tip    Motor Yat
Malzeme            Kompozit Elyaf/Epoksi/ PVC-Corecell Köpük

Makine                2 x CAT Acert 32 1450 hp @  2300 rpm 
Jeneratör               2 x Kohler 70 kw.
    1 x Kohler 50 kw. (Gece Jeneratörü)
  
Maks. Hız   15 knots
Seyir Hızı   10 knots
Menzil (10 knots)              3000 nm. yaklaşık

Tank Kapasiteleri  Yakıt    54000 L.
    Temiz Su  11000 L.
    Pis Su       8000 L.

Arıtma Sistemi   Hamann Sewage Treatment System
Vacum Sistemi   EVAC Vacuum System
 
Stabilizer               Arcturus Marine TRAC 4 x 370’ Zero Speed Stabilizer
Baş & Kıç Pervane                       American Bow Thrusters
    24’ Baş Pervane - 20’ Kıç Pervane 

Misafir    10 kişi (4 Misafir Kabini + 1 Ana Suit)
Personel   9 kişi (4 Ranzalı Personel Kabini) + Kaptan Kabini

Klaslama   RINA Charter Class Unrestricted Notation
    MCA LY3 Code
 
İnşaat & Mühendislik  CMB Yachts
Yapısal Mühendislik  High Modulus / SP GURIT - İngiltere
Dış Dizayn   Espen Oeino Design
İç Dizayn   Artebel Design – Beril Basaran

&Teknik 
Bilgiler

Technıcal
Specıfıcatıons &Genel 

Yerleşim Planı
General
Arrangement Plan

Sun Deck 
Main Deck 

Lower Deck 

Bridge Deck 
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It’s the mirror that shows the owner never give up his 
standards where ever he is by the clear and charming  
first class furniture and equipment of Orient Star 
and the providence of  the comfort and natural luxury.

Net ve çarpıcı dizaynı birinci sınıf kalitede 
kıymetli malzeme ve mobilyalarla birleştiren mega yat, 

sunduğu konforlu, ferah iç yapısı ile sahibinin alıştığı 
yüksek standartlarla dolu rahat yaşamdan 
hiçbir yerde vazgeçmediğinin göstergesi...
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Name    ORIENT STAR
Length Over All   47 m. – 154’  
Length Waterline  40,67 m. – 133’
Beam    9 m.
Draft    2,47 m.
Displacement   290  tons (not loaded) – 495 GT
Type    Motor Yacht
Construction           Composite E-glass/ Epoxy/ PVC-Corecell foam

Engines                2 x MTU 12V 2000 M72 1450 hp @  2250 rpm 
Generators               2 x Kohler 100 kw.
    1 x Kohler 50 kw. (Harbour Generator)
  
Max Speed   15 knots
Cruising Speed   10 knots
Range at 10 Knots              3000 nm. approx.

Tank Capacities   Fuel    51000 L.
    Fresh Water  10800 L.
    Collecting    8000 L.

Sewage Treatment  Hamann Sewage Treatment System
Vacuum System   EVAC Vacuum System
 
Stabilizer               Arcturus Marine TRAC 540’ Zero Speed Stabilizer
Thrusters                           American BowThrusters 20’Bow-Stern Thrusters 

Accommodation for Guests        10 persons (4 Guest Cabins + 1 Master Cabin)
Accommodation for Crews          9 persons (4 Cabins with Berths) + Captain

Classification   RINA Charter Class Unrestricted Notation
    MCA LY2 Code
 
Builder – Naval Architect CMB Yachts
Structural Engineers  High Modulus / SP GURIT - England
Systems & Electrical Engineers CMB Yachts
Styling    CMB Yachts
Interior Design   Tara Bernerd & Partners - England

İsim    ORIENT STAR
Tam Boy   47 m. – 154’  
Su Hattı Boyu   40,67 m. – 133’
Genişlik   9 m.
Su Çekimi   2,47 m.
Deplasman   290  tons (yüksüz) – 495 GT
Tip    Motor Yat
Malzeme            Kompozit Elyaf / Epoksi / Corecell Köpük

Makine                2 x MTU 12V 2000 M72 1450 hp @  2250 rpm 
Jeneratör               2 x Kohler 100 kw.
    1 x Kohler 50 kw. (Liman Jeneratörü)
  
Maks. Hız   15 knots
Seyir Hızı   10 knots
Menzil (10 knots)              3000 nm. yaklaşık

Tank Kapasiteleri  Yakıt    51000 L.
    Temiz Su  10800 L.
    Pis Su       8000 L.

Arıtma Sistemi   Hamann Sewage Treatment System
Vacum Sistemi   EVAC Vacuum System
 
Stabilizer               Arcturus Marine TRAC 540’ Zero Speed Stabilizer
Baş & Kıç Pervane                       American BowThrusters 20’Bow-Stern Thrusters 

Misafir    10 kişi (4 Misafir Kabini + 1 Ana Suit)
Personel   9 kişi (4 Ranzalı Personel Kabini) + Kaptan Kabini

Klaslama   RINA Charter Class Unrestricted Notation
    MCA LY2 Code
 
İnşaat & Mühendislik  CMB Yachts
Yapısal Mühendislik  High Modulus / SP GURIT - İngiltere
Sistem & Elektrik Mühendisliği CMB Yachts
Dış Dizayn   CMB Yachts
İç Dizayn   Tara Bernerd & Partners - İngiltere

&Teknik 
Bilgiler

Technıcal
Specıfıcatıons &Genel 

Yerleşim Planı
General
Arrangement Plan

Bridge Deck 

Main Deck 

Lower Deck 

Sun Deck 

Deck Main
Saloon

Guest
Cabins

Crew
Area

SkyloungeOwner's
Suite
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Name    MYSTIC
Length Over All   45,95 m. – 152’  
Length Waterline  40,67 m. – 133’
Beam    9 m.
Draft    2,40 m.
Displacement   270  tons (not loaded) – 455 GT
Type    Motor Yacht
Construction           Composite E-glass/ Epoxy/ PVC-Corecell foam

Engines                2 x MTU 12V 2000 M72 1450 hp @  2250 rpm 
Generators               2 x Northern Lights 105 kw.
    1 x Northern Light 55 kw. (Harbour Generator)
  
Max Speed   16 knots
Cruising Speed   10 knots
Range at 10 Knots              3000 nm. approx.

Tank Capacities   Fuel    51000 L.
    Fresh Water  10800 L.
    Collecting    8000 L.

Sewage Treatment  Hamann Sewage Treatment System
Vacuum System   EVAC Vacuum System
 
Stabilizer               Arcturus Marine TRAC 540’ Zero Speed Stabilizer
Thrusters                           American BowThrusters 20’Bow-Stern Thrusters 

Accommodation for Guests        10 persons (4 Guest Cabins + 1 Master Cabin)
Accommodation for Crews          9 persons (4 Cabins with Berths) + Captain

Classification   RINA Charter Class Unrestricted Notation
    MCA LY2 Code
 
Builder – Naval Architect CMB Yachts
Structural Engineers  High Modulus / SP GURIT - England
Systems & Electrical Engineers CMB Yachts
Styling    DIANA Yachts Design - Netherland
Interior Design   Schnaase Interior Design - Germany

İsim    MYSTIC
Tam Boy   45,95 m. – 152’  
Su Hattı Boyu   40,67 m. – 133’
Genişlik   9 m.
Su Çekimi   2,40 m.
Deplasman   270  tons (yüksüz) – 455 GT
Tip    Motor Yat
Malzeme            Kompozit Elyaf / Epoksi / Corecell Köpük

Makine                2 x MTU 12V 2000 M72 1450 hp @  2250 rpm 
Jeneratör               2 x Northern Lights 105 kw.
    1 x Northern Light 55 kw. (Liman Jeneratörü)
  
Maks. Hız   16 knots
Seyir Hızı   10 knots
Menzil (10 knots)              3000 nm. yaklaşık

Tank Kapasiteleri  Yakıt    51000 L.
    Temiz Su  10800 L.
    Pis Su       8000 L.

Arıtma Sistemi   Hamann Sewage Treatment System
Vacum Sistemi   EVAC Vacuum System
 
Stabilizer               Arcturus Marine TRAC 540’ Zero Speed Stabilizer
Baş & Kıç Pervane                       American BowThrusters 20’Bow-Stern Thrusters 

Misafir    10 kişi (4 Misafir Kabini + 1 Ana Suit)
Personel   9 kişi (4 Ranzalı Personel Kabini) + Kaptan Kabini

Klaslama   RINA Charter Class Unrestricted Notation
    MCA LY2 Code
 
İnşaat & Mühendislik  CMB Yachts
Yapısal Mühendislik  High Modulus / SP GURIT - İngiltere
Sistem & Elektrik Mühendisliği CMB Yachts
Dış Dizayn   DIANA Yachts Design - Hollanda
İç Dizayn   Schnaase Interior Design - Almanya

&Teknik 
Bilgiler

Technıcal
Specıfıcatıons &Genel 

Yerleşim Planı
General
Arrangement Plan

Deck Main
Saloon

Guest
Cabins

Crew
Area

Gym / Sauna /
Cinema

Owner's
Suite

Sun Deck 

Bridge Deck 

Main Deck 

Lower Deck 



Denizi
İçeri Alın

Let The
Sea In

Akılcı tasarım çözümleri ile her köşede bir ferahlık yaratma fırsatı 
yakalayan tasarımcılarımız, yüksek standartlarınızı tüm detaylarda 

hissettirmeyi başarırken doğanın büyüleyici standartlarını da unutmadı. 

İskele ve sancak tarafındaki balkon kapıları açılarak 
denizin tüm ruhuyla odanın içinde hissedilmesi sağlandı. 

Akılları baştan alan güzellikte bir atmosfer yaratan bu özellik 
sayesinde kapalı alanda dahi doğanın sunduğu lüks ile nasıl da uyum 
içinde olduğunuzu hep hatırlamanızı, denizi her an derin bir nefes gibi 

içeride hissetmenizi, istediğiniz zaman denizi soluyabilmeniz için 
bir ayrıcalık daha sunmak istedik. 

Bunların dışında dış mekân yerleşim planı da planda olmayan her türlü 
organizasyona, partiye ya da sakinliğe, huzura uyum sağlıyor.

Our designers who let you to feel fresh and comfort with the detailed 
designs in every corner, also do not forget to impress the miraculous 
standards of nature at the time impressing your high standards. 

By the balcony doors on port and starboard side, 
we let the sea breeze goes inside your room.  

With this we want to give you another privilege due to feel the holly 
breath of sea, to feel the harmony between you and the luxury of nature 
even you are inside and let you feel the infinity of sea at anytime. 

At the mean time exterior design lets you ready to any kind of 
surprise parties, organizations and also silence and peace.  



Armoni Harmony

Ürettiğimiz ihtişamlı teknelere baktığınızda sadece suyun üzerinde 
duran bir deniz aracı değil, özgür ruhların hayalleri üzerinde yüzen, 

tutkularla bezenmiş, gerçekleşen bir rüya görürsünüz. 

Öyle bir rüya ki sizin rüyalarınızda çoğalır, bir gün sizi de içine alır. 
İşte bu, CMB Yachts’ın etkileyicilik sırrını açıklayan, rüyaları gerçeğe, 

gerçekleri rüyaya çeviren cennetvari harmoni.

Sizin için özel olarak üreteceğimiz teknede sadece denizin üzerinde 
özgürce süzülüşünüzün, iç huzurunuzun ve arzularınızın büyüleyici bir 

fonda canlanışının sesini duyarsınız. 

Sizinle uyuyan sizinle uyanan eşsiz bir uyum ve güzellik abidesi…

When you see our yachts you don’t see just a vessel that flows on the 
sea, you see far beyond this. You see a dream that came true that 
flows over the free spirits covered by the passion and desire to the sea. 

That is such a dream that grows with your dreams and eventually takes 
you in again and again. That is the harmony that explains the CMB 
Yachts secret of charming, make the dreams come true and gives you 
a truth, which is a harmony…

You only be with your free flow over the sea and hear the voice of your 
peaceful spirit and desires with our yacht that is produced just for you. 

A master piece and a unique beauty monument that wakes you up 
and goes to sleep with you….



World
Of

CMB
YACHTS



Hayal ve gerçek birbirine hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Gerçek bir yat deneyimi için hayalleriniz sizi çağırıyor.

Dream and realıty never be so close and touchable. Your dreams call you to touch them wıth a real yacht experıence.

DREAM TO REALITY



ÜRETİMDE ON PRODUCTION











İsim   CMB47 Serisi
Tam Boy  46,85 m. – 154’  
Su Hattı Boyu  39,92 m. – 133’
Genişlik  8,85 m.
Su Çekimi  2,47 m.
Deplasman  490 GT
Tip   Motor Yat
Malzeme          Kompozit Elyaf/Epoksi/ Corecell Köpük

Makina              2 x CAT Acert 32 1450 hp @  2300 rpm
Jeneratör            2 x Kohler   70 kw.
   1 x Kohler   50 kw. (Liman Jeneratörü)
 
Maks. Hız  15 knots
Seyir Hızı  10 knots
Menzil (10 knots)             3000 nm. yaklaşık.

Tank Kapasiteleri Yakıt   52000 lt.
   Temiz Su  10000 lt.
   Pis Su     8000 lt.

Arıtma Sistemi              Hamann Sewage Treatment System
Vakum Sistemi  EVAC Vacuum System

Stabilizer              Arcturus Marine TRAC 
   2 x 460’ Zero Speed Stabilizer
Baş&Kıç Pervane           American Bow Thrusters 
   24’ Baş Pervane - 20’ Kıç Pervane

Misafir Yerleşim  1 - 10 kişi (1 Ana Kabin + 4 Misafir Kabini)
 Yerleşim  2 - 12 kişi (1 Ana Kabin + 1 Vip Kabin + 4 Misafir Kabini)

Personel    9 kişi (4 ranzalı personel kabini) + Kaptan kabini

Klaslama  RINA Charter Class Unrestricted Notation
   MCA LY3 Code
 
İnşaat & Mühendislik: CMB Yachts
Yapısal Mühendislik: High Modulus/SP GURIT - İngiltere
Dış Dizayn:  Espen Oeino Design
İç Dizayn:  Arte-bel – Beril Basaran

Name   CMB47 Series
Length over all  46,85 m. – 154’  
Length waterline 39,92 m. – 133’
Beam   8,85 m.
Draft   2,47 m.
Displacement  490 GT
Type   Motor Yacht
Construction          Composite E-glass/Epoxy/ PVC-Corecell foam

Engines               2 x CAT Acert 32 1450 hp @  2300 rpm 
Generators              2 x Kohler 70 kw.
   1 x Kohler 50 kw. (Harbour Generator)
   Synchronizing and Paralleling of all generators to each ot-
hers 
Max speed  15 knots
Cruising speed  10 knots
Range at   10 knots              3000 nm. approx.

Tank Capacities  Fuel    52000 L.
   Fresh Water  10000 L.
   Collecting    8000 L.

Sewage Treatment          Hamann Sewage Treatment System
Vacuum System  EVAC Vacuum System

Stabilizer              Arcturus Marine TRAC 
   2 x 460’ Zero Speed Stabilizer
Thrusters                        American Bow Thrusters 
   24’ Bow Thruster - 20’ Stern Thruster

Accommodation  Opt. 1 - 10 guests (1 Master Cabin + 4 Guest Cabins)
for Guests      Opt. 2 - 12 guests (1 Master Cabin + 1 Vip Cabin + 4 Guest Cabins)
  
Accommodation 9 persons (4 cabins with berths) + Captain
for Crews     

Classification  RINA Charter Class Unrestricted Notation
   MCA LY3 Code
 
Builder & Naval Architect: CMB Yachts
Structural Engineers: High Modulus/SP GURIT – England
Styling & Design: Espen Oeino Design
Interior Design:  Arte-bel – Beril Basaran

&Teknik 
Bilgiler

Technıcal
Specıfıcatıons &Genel 

Yerleşim Planı
General
Arrangement Plan

Sun 
Deck

Bridge
Deck

Sylounge &
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Area

Main 
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Crew
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Guest
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Option 1 Option 2



TASARIMDA ON DESIGN









Ödüller
Gücünü müşterileri ile birlikte dünyanın en prestijli kuruluşlarının 
da onayladığı CMB Yachts, şaşırtıcı teknik unsurlarla birleştirerek 
ürettiği mega yatlarla her projesini çok önemli ödüllerle taçlandırıyor. 

İşte başarımızın tescili en önemli ödüllerimiz…

Mystic adı ile ürettiğimiz 46 metrelik mega motor yatı, 
2011 yılında The International Yacht Awards 
“40 Metre Üzeri En İyi Motor Yatı” kategorisinde büyük ödülün 
sahibi olurken, 2012’de 47 metrelik Orient Star da bu kez 
“50 Metre Altı En İyi Konsept Dizayn” kategorisinde yine 
büyük ödüle layık görüldü.

 Ayrıca 2011’de “En iyi Çıkış Yapanlar” kategorisinde katıldığımız 
ShowBoats International yarışmasında finale kalarak 
CMB Yachts Tersanesi’nin iddialı gücünü dünyanın bütün 
yat tutkunlarına tarafsız bir gözle göstermiş olduk.

The Internatıonal 
Yacht Awards

İngiltere’nin lider iç dizayn dergisi “Design et al” organizasyonu olan 
“The International Yacht&Aviation Awards” bu konuda 

dünyanın en prestijlilerinden biri olarak kabul ediliyor. 

Sınırları aşan en iyi tasarımları ödüllendirmek, sıra dışı yetenekleri ortaya 
çıkarmak ve eşsiz fırsatlar yaratmak amacıyla verilen ödüller 

dünyaya da ilham ve heyecan kaynağı oluyor. 

Tüm diğer “Design et al” ödülleri gibi, 
“The International Yacht & Aviation Awards” da kapalı bir panel 

şeklinde gerçekleştirilmez. Kısa bir liste, online olarak sektör 
profesyonelleri ile birlikte “Design et al” okuyucuları ve müşterilerinin 

açık oylamasına sunulur. Bu oylama şekli organizasyonu diğerlerinden 
ayıran ve onu daha gerçekçi kılan bir özellik olarak dikkat çekiyor. 

Show Boats
Desıgn Awards

Show Boats Design Awards, süper yat endüstrisinde 
en önemli otoritelerden biri olan Londra merkezli 

“Boat International Media” tarafından düzenleniyor. 

Sektördeki yaratıcı yetenekleri ve sektörün en yetenekli tasarım 
ekiplerinin becerilerini gün yüzüne çıkaran ödül töreni, 

bu yeteneklerin herkesçe kabul görmesini sağlıyor.
 

Her yıl büyük bir organizasyonla dağıtılan ödüller büyük bir onur kaynağı 
oluşturması ile beraber dünyanın en seçkin süper yat sahipleri ile 

tasarımcıları ve sektör liderlerini bir araya getiriyor. 

Awards
CMB Yachts gets his strength from his clients and may prestigious 

companies and organizations keeps to collect many awards for its 
modern and technological mega yacht projects. 

Here are our awards that prove our success.

Our high standardized products by your trust, makes us the owner of 
the world’s the most prestigious awards. 

We have had the “The best motor yacht over 40 meters” award of 
International Yacht Awards competition by our 46 meters, 

mega motor yacht called Mystic on 2011. 

On 2012 we own the award at “The best concept design less than 
50 meters” by our 47 meters yacht Mina. 

Also, we proved or success to became the finalist at the Showboats 
International Competition on 2011 at the category of 

“Newcomer of the Year”.

The Internatıonal 
Yacht Awards

“The International Yacht & Aviation Awards” organized by the lea-
der interior design magazine “Design et al”, are one of the prestigious 
awards of the world. 

These awards are inspiring all over the world and their purpose is to 
reward the designs that can break the rules, find the unique talents and 
create opportunities.

Such as the other “Design et al” awards, these awards are not given 
behind the closed doors. A list goes public and the readers of the 
magazine by the help of the professionals of the yacht sector. 
This voting system makes these awards much more realistic 
and makes them unique.

Show Boats
Desıgn Awards

Show Boats Design Awards, organized by one of the authorities of 
Super Yacht Industry “Boat International Media”. 

These awards let the brilliant and unpredictable designers to sow their 
faces and to become known designers over the world. 

The awards have their owners with a glorious ceremony every year and 
also let the boat owners, designers and sector leaders come together and 
meet each other.



Tersane
Projelerimize başlarken, bitirdiğimizde ne kadar büyük bir 

mutluluk yaratacağımızdan hep eminiz. Çünkü Türkiye’nin en iyi 
ustaları, mühendisleri ve tasarımcılarından oluşan yüksek nitelikli 
büyük bir ekibin gücü ile harekete geçiyoruz. Ekibimizdeki herkes 

üzerine düşen görevi milimetrik hassasiyetle hiçbir ayrıntıyı es 
geçmeden yerine getirirler. Sadece yüksek titizlik gerektiren çalışma 

prensiplerimize uyan personelle çalışıyoruz. 

İşe başlarken çok sayıda zorlu test ve eğitim ile özenli iş ahlakımızı 
ve çalışma şeklimizi benimsemelerini sağlıyor, 

başarılarını sertifikalandırıyoruz. 

Özellikle mühendis kadromuzun dünyadaki gelişmeleri yakından 
takip etmeleri için ilgili pek çok seminer ve eğitime katılmalarını 

teşvik ediyor, gerekirse biz düzenliyoruz. 

Personelimizin güvenli ve mutlu çalışmaları için tüm önlemleri 
alıyor, kendilerini bilgilendiriyoruz. Çünkü mutlu çalışanların 

mutlulukla sonuçlanan işler yapacağına inanıyoruz.

CMB Yachts Tersanesi’nden çıkan her tekne, taleplerin de ötesine 
geçen en yüksek tasarım, üretim ve malzeme kalitesi ile kusursuz bir 

lüksü garanti eder. Çünkü biz lüks mega yat üretiminde dünya 
standartlarını da aşıp, her dönemde kabul görecek çağlar üstü bir 

anlayışla çalışıyoruz. Bunun için her zaman cesaret isteyen, 
denenmemiş fikirlere kendimizi adadık. 

Böylesi bir yaklaşım bizi hep daha büyük başarılara götürüyor ve 
müşterilerimizin üst düzey taleplerini beklentilerin de 
ötesinde karşılama yolları açıyor. 

Kalite ve güvenlikten hiçbir noktada taviz vermeyen CMB Yachts 
Tersanesi, ISO 9001:2000 sertifikası ile resmi olarak da 
belgelendirildi. Tüm üretim aşamalarımız ve projelerimiz 
aynı zamanda bağımsız klaslama kuruluşları tarafından da 
denetlenip sertifikalandırılıyor. Bu güven artırıcı unsurları da kalite ve 
güvenlik yaklaşımımızın resmi birer kanıtı olarak gururla sunuyoruz.

Antalya Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren CMB Yachts 
Tersanesi, çıkardığı yatlar kadar kendi bulunduğu, 
gümrüklü sahaların dışında kalan konumu itibariyle de çok sayıda 
avantaj sunuyor. Yatırımcılar ve müşteriler burada vergisiz yat 
endüstrisinin imkanlarından yararlanabiliyor. 

İşte tüm bu üretim süreçlerinin sonunda 150’den fazla yüksek nitelikli 
ve tecrübeli mühendis ve usta ekibimizle rüyalarınızı 
gerçekleştirmenin mutluluğu en paha biçilmez kazancımız… 

Biliyoruz ki daha gerçekleştireceğimiz çok rüya var. 
Sizin de rüyalarınızdaki deniz aşkını gerçeğe çevirmek için 
heyecanla bekliyoruz. 

Siz sadece nasıl ve ne zaman açılmak istediğinizi söyleyin, yeter.

Dünyayı kıskandıran projelerimizle bundan sonra da başarılarımızı 
dalga dalga büyüteceğimizden emin olarak en uç ufuklara ilerlemeye 
devam edeceğiz; arkamızda tüm zamanların en iyi tasarımları ile her 
çağda hayranlıkla takip edilecek izler bırakarak… 



Shıpyard
While we start a project, we always sure that we are going 

to make a huge pleasant at the end. Because we start and work with 
the highest qualified engineers and wrights of Turkey who are highly 

profiled and we always feel the power of our team. 
All employees give the average sensibility and sensitivity while they 

work without any mistakes. We only work with the employees who 
give the most particularity to their jobs. 

At the beginning of the recruitment process our employees have 
to pass many detailed exams, tests and applications and we make 

them to understand how we care the working discipline and 
particularity and also we certificate their success. 

We let our engineers to follow the developments all around the world 
and give them many seminars and send them to join many education 

programs. We create very safe working areas for them and also we 
do our best to feel them happy. Because we know that happy 

employees creates better products.

We provide you; with the best design over the demands, 
the best standard over the production and equipment quality to the 

highest and perfect luxury by the any vessel produced 
at CMB Yachts shipyard. Because we work with the mentality that 

goes further the centuries and available on all eras 
by producing the luxury mega yachts over the world standards. 

Due to this vision we adapter ourselves to most courage and 
unexpected projects. So we go further with this mentality and provide 

satisfaction to our customers much more their expectations. 

CMB Yachts shipyard that never compromise of the quality and 
safety has ISO 9001:2000 certificate. Also our all projects and all 
production phases controlled and certificated by uncommitted QC’s. 
All these are the legal proofs of our perception about the 
quality and safety. 

CMB Yachts provides you many advantages not only the high 
standardized products but also by its location on the Antalya Custom 
Zone. Investors and customers can use the advantages of duty free 
yacht industry.

Our most precious value is to own the happiness of making your 
dreams true after all these process by our highly qualified engineers 
and craftsmen over 150. 

We know that we are going to make much more dreams true. 
We waiting full of emotion to make your dream of love 
to ocean come true. 

You just tell us how and when you want to sail, that is enough…

We will keep on through the far horizons with our world charming 
projects by improving our making and making unforgettable trades 
behind us over the centuries by exhibiting you the 
most charming designs.



Doğaya Teşekkür
Doğanın sonsuz lütufkârlığı ile önümüze serdiği güzelliklere bir saygı duruşu bizimkisi; 
insanoğluna bahşettiği yetenekler için bir teşekkür…

Bize sunulan tüm yetenekleri hayatın ahengine ahenk, değerine değer, 
keyfine keyif katacak yatlar geliştirmeye adadık. 
Benzersiz yeteneklerimizden doğan süper yatlar da, bu adanmışlığımızın birer sonucu olarak en özgür, 
en hayalperest ruhların zengin dünyalarını başarı ile yansıtıyor. 

Projelerimiz, bizim de içimizden yükselen yaşama sevincine ve memnuniyete de adeta projeksiyon tutuyor.

Bize sunulanı en iyi şekilde değerlendirerek denize ihtişamla indirdiğimiz her tekne ile büyüleyici güzelliklerinin 
bir parçası olmamızı sağladığı için hayata bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Thanks To Nature
It is thanks to the nature and a respect ceremony for being so generous and beauties that lays unde us; 
and a thank  for the talents that gave us…

We commit ourselves to take these talents and turn them to super yachts 
by turning the beauty more beautiful, the fancy fancier and the glory much more glorious. 

Our yachts that reflect the lives of the graceful, intelligent 
and gorgeous dreams of dreamers are the proof of our commitment. 

Our Project also lightens our joy and passion.
We are grateful to life that let us to own the honor when each yacht 
that reflects our passion and joy meet the sea and start to flow over…
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