
Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı için 
inşa ettiği botların ilk 4’ünü bu yıl 
içinde teslim etmeye hazırlanan 
ARES Tersanesi’nin çalışmalarının 
son durumunu, Yönetim Kurulu Başkanı
Kerim Kalafatoğlu’ndan dinledik.

Birol TEKİNCE: ARES Tersanesi, Katar
Sahil Güvenlik Komutanlığı için 3 farklı 
modelde toplam 17 adet bot inşa ediyor. Bu
projenin son durumu hakkında bilgi verebilir
misiniz? Devam siparişleri de olacak mı?
Kerim KALAFATOĞLU: Öncelikle belirtme-
liyim ki bu proje, sınıfında tek kontratla Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin yaptığı en büyük askeri
gemi ihracat bağlantısıdır. Katar Sahil Gü-
venlik Komutanlığı için tasarladığımız 24 m,
34 m ve 48 m boylu 3 tip 17 adet HERCULES
serisi sahil güvenlik botunun üretimi son
hızla devam ediyor. Şu anda müşteri tara-
fından talep edilen üretim ve teslim takvi-
minin önünde olduğumuzu çok net bir
şekilde ifade edebilirim. Şubat ayında
Katar’dan gelen bir heyet tarafından üretim
aşamaları tersanemizde denetlendi. Müs-
teşar seviyesindeki ziyaret ve inceleme
bizim açımızdan son derece başarılı ve
memnun edici sonuçlandı. Üretimin ta-
mamlanmasını müteakip tekneleri teslim
ettikten sonra Katar’da Katar Sahil Güvenlik
Komutanlığı personeline vereceğimiz eği-
timler ve teslim edeceğimiz dokümanlar
için de ayrıca çalışıyoruz.
Türk gemi inşa sanayinde bir devrim niteli-

ğindeki bu proje kapsamında, ülkemizin
geldiği seviye ve tersanemizin başarısı hem
ürün hem de hizmet ihracatı olarak gücü-
müze güç katacak. Öyle ki, inşa ettiğimiz
botlar sınıfında dünya lideri tasarım ve üre-
tim standartlarına haiz. Çok ağır klas norm-
ları altında, yangın emniyeti en üst düzeyde
botları tasarlıyoruz ve inşa ediyoruz. Üretim
süreçlerimizde en ileri kompozit malzeme
ve vakum infüzyon teknolojilerinden istifade
ediyoruz. Bu sayede ürettiğimiz botlar için
rahatlıkla 5 yıl gövde yapısalı garantisi veri-
yoruz. Kullanıcı personelin yaşam standart-
larını da göz ardı etmedik. Denizcilik,
stabilite ve sürat kriterlerinden taviz ver-
meksizin botlarda sınıfının çok üzerinde iç
hacim imkânları sağladık.
Botlara entegre edilmesi planlanan silahlar
konusunda kendini tüm dünyaya kanıtlamış
olan ASELSAN’ın 30 mm MUHAFIZ ve 
12,7 mm STAMP modellerini kullanmak
yönünde ASELSAN’la bir niyet anlaşması
yaptık. Silah sistemleri tersanemizde bot-
lara monte edilecek. Bu sistemler ile bir-
likte bu sistemlerin güvenilirliğini yüksek
seviyede tutmak ve idame edilebilirliğini
sağlamak için yedek parçaları da teslim
edilecek. Ayrıca Katar Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı personeline operatör ve bakım
eğitimleri vereceğiz. Bu yıl sonuna kadar ilk
dört botun teslimatlarını yapmayı planladık.
Mayıs ayı sonunda ilk botu indireceğiz.
Katar İçişleri Bakanlığı ile imzalanan söz-
leşme gereğince botların teslim süreciyle
birlikte Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı
personeline Entegre Lojistik Destek (ELD)
departmanımız bağlısı eğitim direktörlüğü-
müz tarafından 425 sahil güvenlik persone-
line botların kullanımı yani operatörlük

eğitimleri ile bakım eğitimleri verilecek.
ELD Departmanı ve eğitim direktörlüğü
ekibi çoğunluğu emekli deniz subayı olan,
donanma gemilerinde ve askeri tersane-
lerde görev yapmış, gemilerde icra edilen
görevlere ait kursların çoğunu almış, bah-
riye kültürüne sahip, alanlarında tecrübeli
personelden oluşuyor. ELD departmanımız,
etkinliği ve formasyonu tescil edilmiş bir
departmandır. Türkiye’deki tersaneler ara-
sında bu alanda tüm istekleri karşılayan tek
departmanın bizim bünyemizde olduğunu
rahatlıkla söyleyebilirim. ELD departmanı-
mız, Türk Loydu tarafından ISO 9001 Bel-
gesi ile tescillenmiştir. ELD Hizmetleri
açısından tüm dünyanın bildiği kurumsal
tersanelerle yarış hâlinde olduğumuzu
açıkça ifade etmeliyim. Katar Sahil Güvenlik
Komutanlığı ile imzalanan sözleşmemizin
bir gereği olarak botların tasarım aşama-
sından itibaren başlayan ve hâlihazırda
yoğun bir şekilde süren bir bakım sözleş-
mesi hazırlığımız var. Botları bir ELD paketi
ile birlikte teslim etmek ve teslimden itiba-
ren müşterimize her türlü desteği sağla-
maya hazır olduğumuzu bildirmek
amacındayız.

Birol TEKİNCE: ARES Tersanesi, Bahreyn
için de bot üretmişti. Bölge ülkelerinde
yürüttüğünüz başka projeler var mı?
Varsa, bunların son durumu hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Kerim KALAFATOĞLU: Malumunuz ol-
duğu üzere Bahreyn Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı için 6 adet ARES 58 FPB süratli
devriye botunun kesin teslimi sorunsuz bir
şekilde tamamlandı. Hâlihazırda botları-
mız Bahreyn’de 24 saat esasına göre ba-
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şarıyla görev yapıyor. Müşterimiz bizden
çok memnun. Hatta kullanıcı personelin
teslimden iki yıl sonra dahi Antalya’ya
kadar tersanemizi ziyarete geldiklerine ve
bizleri ne denli mutlu edip gururlandırdık-
larına değinmeden edemeyeceğim. Bu
kapsamda Bahreyn’de tersanemizce yü-
rütmeyi planladığımız projeler şüphesiz ki
mevcut. Bu doğrultuda da girişimlerimiz
ve görüşmelerimiz devam ediyor.

Birol TEKİNCE: Fuarda ilk defa sergilediğiniz
ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Kerim KALAFATOĞLU: 43 metrelik alü-
minyum gövdeli ARES 140 HECTOR 
Süratli Devriye Botu ve Caimen 200 ile
ARES 30 FLC süratli çıkarma gemilerinin
yanı sıra HERCULES ailesinin onaylanmış
tasarımları ve nihai görselleri ile maketle-
rini fuarda katılımcılarla paylaştık. Bunun
yanında ARES 55 SAT Özel Kuvvetler İntikal
ve Taarruz Botu ile ambulans botları gibi
birçok yeni ürün de fuarda paylaştığımız
ürün kataloğumuzda yerini aldı.

Birol TEKİNCE: Fuarla ilgili kısa bir 
değerlendirme yapabilir misiniz?
Kerim KALAFATOĞLU: DIMDEX fuarı ARES
için çok başarılı geçti. Dünyanın en önemli
firmalarının iştirak ettiği bu fuarda ARES,
adına ve büyüklüğüne yaraşır bir stant ile
en dikkat çekici firmalardan biri oldu. Bölge
ülkeleri arasında potansiyeli çok iyi bilinen
ARES’in, DIMDEX’te en çok ilgi uyandıran
Türk firması olmasının asıl nedeninin; üre-
tim potansiyeli, mükemmeliyetçi ve yeni-
likçi tasarımları ile süratli ve yüksek
kalitede inşa kabiliyeti olduğunu belirt-
mekte yarar görüyorum.
Bugün ARES, Türk gemi inşa sanayisinin
tek kontratla yapılan en büyük ihracat an-
laşmasına imza atmış bir tersanedir. Katar
Sahil Güvenlik Komutanlığı için tedarik edi-
lecek 17 botluk sözleşmeyi, yalnızca Türk
firmaları ile değil, dünyanın en büyük gemi
inşa firmaları ile girdiğimiz kıyasıya bir yarış
sonucunda kazandık ve geçen sene sözleş-

meyi imzaladık. Mayıs ayının sonunda da ilk
botu denize indiriyoruz. Bu başarımızın,
ARES’in bu sene DIMDEX fuarının yıldızı 
olmasının en büyük nedenlerinden biri ol-
duğunu düşünüyorum. Bununla birlikte,
fuarın yapıldığı coğrafya ile ilintili olan Basra
Körfezi, Arap denizi, Afrika boynuzu ve Af-
rika ülkelerinde çok etkili ve çok başarılı
işler yapmış ve yapmakta olan bir tersane-
yiz. Tabii ki bu bölge ülkelerinden gelen
devlet ve hükümet yetkilileri de ARES’i çok
iyi bildikleri için fuarda standımız 5 dakika
boş kalmadı diyebilirim.

Birol TEKİNCE: Firmanız ve çalışmalarınız
hakkında okuyucularımızla paylaşmak 
istediğiniz yeni gelişmeler var mı?
Kerim KALAFATOĞLU: Türk Cumhuriyet-
leri, Asya pazarı, Basra Körfezi, Arap Denizi
ve Afrika’nın batı ve doğu kıyılarında bulu-
nan ülkeler için ürettiğimiz gemiler oldu.
Yenileri için görüşmeler hâlindeyiz. Birkaç
ülke ile yeni sözleşmelerin imzalanması
aşamasına kadar geldik. Yakın zamanda
mevcut projelerimize ilaveten yeni üretim-
lere başlamamız an meselesi diyebilirim.
Daha önce Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı için
yeni tip devriye botları ürettik. Bununla be-
raber en büyük arzumuz ülkemiz için mu-
harip gemiler üretmek. Bu maksatla Deniz
Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğ-

rultusunda temin edilecek Yeni SAT Botu ve
Süratli Devriye Botu projelerine teklifleri-
mizi ilettik. Bu projeler için sunduğumuz
tekliflerde, Türk Deniz Kuvvetlerinin vizyo-
nuna hitap edebilecek yapıda, daha önce
kullanılmamış karbon ve sealium gibi ma-
teryaller kullanarak inşa edilecek tam do-
nanımlı, üstün özellikli, süratli ve dayanıklı
botlar dizayn ettik.
ARES olarak gemi inşa sektörüne yeni bir
bakış açısı kattığımıza inanıyorum. Sadece
en özgün tasarımlarla gemi üretmekle kal-
mıyoruz. Kullanıcıya bir vizyon çiziyoruz.
Ürettik, teslim ettik, bitti demiyoruz. Yani
ürettiğimiz platforma kefil oluyoruz. Bakım
ve onarım antlaşmaları yapıyoruz. 24 saat
üzerinden tüm problemlerinin en kısa sü-
rede çözümlenmesini sağlıyoruz. Bakım
sözleşmesi yaptığımız kullanıcılarımızın
malzeme tedariklerini bile biz yapıyoruz.
ARES demek problemsiz ve sıkıntısız bir
gemi yaşam döngüsü demektir. Bugüne
kadar 100’ün üzerinde gemi teslim ettik.
Hiçbir tanesi garanti veya herhangi başka
bir sebeple tersanemize geri gelmedi. Sır-
tımızı dayadığımız Savunma Sanayii Müste-
şarlığımıza bize dair hiçbir şikâyet gitmedi.
Bugün ARES, ürettiği gemilere 20 yıl gövde
garantisi verebilecek dünya üzerinde belki
de tek üreticidir.
Biz; genç, dinamik ve araştırmacı ekibi-
mizle, yenilikçi, farklı ve yaratıcı çözümleri-
mizle hizmetinizdeyiz. ARES, ülkesi için
çalışmaya ve ülkesini dünyada en iyi şekilde
tanıtmaya ve temsil etmeye devam edecek.
Bu noktada, ARES’e derginizde yer ayırdı-
ğınız, var olan farkındalığımızı daha da art-
tırmak adına katkıda bulunduğunuz için
MSI Dergisi nezdinde size de şükranlarımı
sunarım.

ARES Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı
Kerim Kalafatoğlu’na, zaman ayırıp 
sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği 
bilgiler için, okuyucularımız adına 
teşekkür ediyoruz.
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