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KERİM KALAFATOĞLU

Trabzon/Sürmene’li olan Yonca, 
Mert ve Kerim Kalafatoğlu 

kardeşler; eski Sovyet ülkeleriyle 
ticaret ve gemi işletmeciliği ile 

başladıkları ticari hayatlarına 
2006 yılında Antalya’da ata 
mesleği tekne üreticiliğine 

geçerek devam ettiler.  Kurdukları 
ARES tersanesi  ile oldukça 
başarılı işlere imza attılar. 

Ares Tersanesinde üretilen yat 
konforuna sahip hızlı feribot, 

hücumbot ve devriye botları 
Antalya Serbest Bölgesinden 

dünyanın birçok ülkesine ihraç 
ediliyor.  ARES Tersanesi Yönetim 

Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu 
ile çalışmalarını ve gelecekle ilgili 
planlarını konuştuğumuz özel bir 

röportaj yaptık.

Yonca, Mert and Kerim Kalafatoğlu 
sister&brothers are from Trabzon/ 
Sürmene; they had started their 
business life by trading with 
former Soviet countries and ship 
in 2006 they began to continue 
their ancestors’ profession 
In Antalya; boat building. So 
far, they have achieved quite 
successful works with their ARES 
shipyard. The fast ferryboats, 
assault boats and patrol boats  
which have the comfort of yachts 
built in Ares Shipyard exported 
to many countries of the world 
from Antalya Free Zone. We had 
an exclusive interview with Kerim 
Kalafatoğlu, Chairman of ARES 
Shipyard, on their works and 
future plans.

Interview By Nermin İstikbal

Exclusive Interview
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SeaNews: Kerim Bey öncelikle 
zaman ayırdığınız için teşekkür 
ediyorum. Röportajımıza sizi 
daha yakından tanımakla 
başlayabilir miyiz? Hangi 
okullarda okudunuz? Ticarete 
başladıktan belli bir süre 
sonra ata mesleğine dönüş 
serüveniniz nasıl oldu? 

Kerim Kalafatoğlu: Öncelikle 
derginizde ARES’e ve bana yer 
ayırma lütfunda bulunduğunuz 
için şükranlarımı sunarım. 1967 
yılında Trabzon’un Sürmene 
ilçesinde dünyaya geldim. İlk 
ve orta öğrenimimi Sürmene’de 
tamamladıktan sonra Uludağ 
Üniversitesi Ekonometri bölümünden 
mezun oldum. Akabinde İngiltere 
Essex Üniversitesi’nde Uluslararası 
Ekonomi alanında yüksek lisansımı 
tamamladım. 1994 yılının başlarında 
Trabzon Serbest Bölgesinde, 
Karadeniz bölgesindeki eski 
Sovyetler Birliği pazarı ile çalışan 
bir dış ticaret ve denizcilik şirketinin 
kurucusu olarak profesyonel iş 
hayatına başladım. 2004 yılı sonuna 
kadar şehrimde çeşitli dış ticaret 
ve deniz taşımacılığı işleri yaptım. 

Şüphesiz ki geçmiş tecrübelerden çok 
şeyler öğrenilmekte. İş hayatı esasen 
hiç bitirilemeyen bir okul gibi... En 
iyi bildiğimiz şey aslında çok da fazla 
bilmediğimiz. Geçmişte doksanlı 
yılların sonunda yaşanan devalüasyon 
ve yansımaları o dönemde sahibi ve 
yöneticisi olduğumuz, ciddi miktarda 
ihracat yapan şirketimize sorun 
yaratmıştı. Esasen devalüasyonlar 
ihracata pozitif etki yapacakken 
işlenmek üzere hammaddeyi 
yurtdışından alıyor ve dış pazarda 
yerel üreticilerle rekabet ediyor olmak 
önemli kaybımıza sebebiyet vermişti. 
Malumunuz geleneksel bir denizci 
aileden geliyoruz. Özümüze dönerek 
2006 yılında halen Yönetim Kurulu 
Başkanlığını sürdürdüğüm ARES’i 
kurduk ve kardeşlerimle birlikte aile 
geleneğini sürdürmeye karar verdik.

-Harvard Üniversitesi’nin 
dünyanın başarılı işadamları 
arasından seçtiği sayılı 
kişiler arasında olduğunuz 
bilgisi basında yer almıştı. 
Bize bu başarıdan ve 
almakta olduğunuz eğitim 

programından söz eder misiniz? 

-Öncelikle şunu belirtmek isterim, 
25 yıl sonra okula geri dönmek 
çok heyecan verici. Harvard 
Üniversitesi’ne bağlı Harvard 
Business School’da 42 yıldır 
uygulanmakta olan köklü bir yönetici 
eğitim programına, şirket sahiplerinin 
veya üst düzey yöneticilerinin 
arasından kabul ve davet edilen 
kişiler katılabiliyor. Programın tam 
adı Owner & President Management 
Program. Elbette bu ARES ve kendi 
adıma çok gurur verici. Program üç 
yıl süresince fasılalı devam edecek 
ve tamamladığımda resmi olarak 
Harvard mezun statüsü alacağım için 
de ayrıca mutlu ve heyecanlıyım.

-Bir dönem Trabzonspor 
yönetiminde de görev yaptınız. 
Spora ve kulüp yöneticiliğine 
devam ediyor musunuz? 

-Ben liseyi bitirdiğim 1985 yılına 
kadar Trabzon, Sürmene’de yaşadım. 
Tüm çocukluğumu Sürmene ve 
Trabzon’da, Trabzonsporumuzun en 

“İş hayatı 
esasen hiç 
bitirilemeyen 
bir okul gibi... 
En iyi bildiğimiz 
şey aslında 
çok da fazla 
bilmediğimiz.”

– KERİM KALAFATOĞLU
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SeaNews: We would like 
to thank you, Mr. Kerim 
Kalafatoğlu, for your time. 
At the beginning of our 
interview, can we first get to 
know you better? In which 
schools did you receive your 
education? How did your 
adventure of returning to 
family business come about 
after you started trading??

Kerim KALAFATOĞLU: First of all, 
I would like to express my gratitude to 
you for your grace in allocating space to 
ARES and me in your good magazine. I 
was born in 1967 in the Surmene district 
of Trabzon. After completing my primary 
and secondary education in Sürmene, 
I graduated from the Department of 
Econometrics at Uludağ University. 
Then I completed my master’s degree 
in International Economics at Essex 
University, England. I started professional 
business life in the beginning of 1994 as 
a founder of a foreign trade and maritime 
company working in the former Soviet 
Union market in the Black Sea region 
in the Trabzon Free Zone. Until the end 

of 2004, I carried out various foreign 
trade and maritime transport works in 
the city. No doubt there are many things 
I’d learned from past experiences. The 
business life is essentially like a school 
which actually can never be completed.... 
The best thing we know is that we 
do not know much. At the end of the 
nineties, devaluations and reflections in 
the past were the owners and managers 
at that time, creating a serious problem 
for our exporting company. In the past, 
devaluations and reflections at the end 
of the nineties were a problem for our 
company, which was the owner and 
manager of the company at that time, 
who had a serious amount of export 
business. In fact, while devaluations had 
to make a positive impact on exports, 
we were importing raw materials from 
abroad for processing and competing 
with local producers in the foreign 
market, which is why we lost significant 
money. We come from a traditional 
marine family. We turned to our roots and 
decided to continue the family tradition 
with my brothers. In 2006, we established 
ARES, which I am currently continuing 
as Chairman of the Board of Directors.

- There was news in the press 
that you were among the best 
people Harvard University 
chose among the world’s 
successful businessmen. 
Could you tell us about this 
success and the educational 
program you are receiving?

-First of all I would like to mention 
that it is very exciting to return to the 
school after 25 years. A well-established 
executive training program that has 
been running for 42 years at the Harvard 
Business School affiliated to Harvard 
University. Here, people who are 
accepted and invited from company 
owners or senior executives can attend. 
The full name of the program is Owner 
& President Management Program. Of 
course this is very proud of both ARES 
and me. I am also happy and excited 
to continue the program for three years 
and will officially receive the Harvard 
graduation status when I complete it.

.

“The business 
life is essentially 

like a school 
which actually 

can never be 
completed...

The best thing 
we know is that 
we do not know 

much.  ”

– KERİM KALAFATOĞLU
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ateşli yıllarında geçirdim. Trabzonspor o dönemleri 
yaşamayanların çok kolay algılayamayacağı, 
üzerine doktora tezleri yazılabilecek bir sosyolojik 
olgudur. Fenomendir. Dünyanın neresinde olursak 
olalım toprağımıza bağlılığımızın en önde gelen 
sebeplerindendir Trabzonspor. Yokluklar içinde bile 
olunsa inanç, azim ve mücadelenin nelere sebebiyet 
verebileceğinin ispatıdır. Ben de yaşam felsefemi 
böylesi olgular üzerine inşa etmeye çalışan biri oldum 
hep. Kaybetme ile yenilginin farkını Trabzonspor 
öğretti bizlere. Mücadelenin kaybedilebileceğini 
ama bunun yenilmek olmadığını, mücadeleden vaz 
geçildiğinde yenilginin geleceğini öğretti bize. Yani 
Trabzonspor bir spor kulübünden çok daha öte, çok 
daha büyük bir şeydir. Değerli hocam Özkan Sümer’in 
teveccühüyle Yönetim Kurulu listesine alındım ve 
31 Aralık 2000 kongresinde Trabzonspor Yönetim 
Kurulu’na dahil oldum. Daha evvelki kongrelerde 
sadece oy veren yani seçici durumunda iken bu kez 
seçilen durumuna gelmiştim. İlk yönetim devresinde 
Özkan Sümer ve ekibi burada tarifi mümkün olamayan 
özveri ile çalışmış, çok boyutlu sorun ve sıkıntılara 
rağmen en radikal kararları almış ve bunları tavizsiz 
uygulamıştır. Böylece Kulübümüz idame ettirilebilir 
hale getirilmiştir ki takip eden kongrelerde yönetimlere 
çokça talip çıkmıştır. Halen de kulübümüzün divan 
kurulu üyesiyim, ancak aktif olarak yönetim kurulunda 
görev almıyorum.

-Savunma sanayine ilginiz ne zaman başladı? 

-Antalya Serbest Bölgesinde üretime başlamamızın 
ardından çok sayıda gezi teknesi ve yat üretimi 
yaptık. Bununla birlikte gemi inşa sektörünün askeri 
segmentinde yer almayı hep arzu etmişimdir. Savunma 
sanayine ilgim kendimi bildim bileli vardı. Vatanperver 

bir ailenin vatanını, 
milletini seven, bunun için 
de elinden geleni yapan 
bir evladı olduğumu 
düşünüyorum. Bu 
doğrultuda, gezi teknesi 
ve yat satışlarımızdan 
elde ettiğimiz gelirle yine 
serbest bölgede altyapı 
yatırımı yapmak yönünde 
yönetim kurulumuzla ve 
oy birliğiyle karar aldık. 
2009 yılından itibaren 
askeri segmentte gemi 
üretimi için gerek tasarım, 
gerek üretim teknolojileri 
ve en önemlisi personel 
yatırımı olmak üzere 
çok ciddi adımlar attık 
ve haklı sonuçlarını da 
kısa süre içinde birlikte 
gözlemledik.

-ARES Tersanesi kısa 

“Kaybetme 
ile yenilginin 
farkını bizlere 
Trabzonspor 
öğretti. ”

– KERİM KALAFATOĞLU

 -You also served in the management board of 
Trabzonspor football club for a while. Are you 
continuing the sport and club management?

-I lived in Trabzon, Sürmene until 1985 when I was a high 
school graduate. I spent all my childhood in Sürmene and 
Trabzon in the most fiery years of Trabzonspor. Trabzonspor 
is a sociological phenomenon that can not be easily perceived 
by those who have not witnessed those times and on which 
doctoral theses can be written. It is a phenomenon. Wherever 
we are in the world, we are at the forefront of our commitment 
to our soil, Trabzonspor. It is proof of what can be achieved 
with faith, perseverance and struggle even in difficult times. I’ve 
always been a person trying to build life philosophy like this. 
Trabzonspor has taught us the difference between losing and 
defeating. You can lose the fight, but that does not mean you 
are defeated, but when you give up fighting, you are defeated, 
that’s what taught us. In other words, Trabzonspor is far more 
than a sports club, much bigger. I was taken to the list of the 
Board of Directors of my esteemed teacher Özkan Sümer 
and I was included in the Board of Directors of Trabzonspor 
in December 31, 2000 congress. I was the only voter in the 
previous congresses, this time I was elected. During the first 
administration period, Özkan Sumer and his team worked 
with a sacrifice that is impossible to describe. Despite multi-
dimensional problems and troubles, he took the most radical 
decisions and applied them without compromise. Thus, our club 
has been made sustainable so that there is a lot of candidates to 
manage in general assemblies. I am still a member of our club 
board, but I am not actively involved in the board of directors.

- When did your interest in the 
defense industry begin?

-After our production in the Free Zone of Antalya, we have 
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zamanda önemli başarılara 
imza attı. Bu başarı öyküsünü 
neye borçlusunuz? 

-Geleneksel gemi inşa anlayışının 
ötesinde vizyonumuz sadece 
en iyi gemileri üretmek değil, 
kullanıcılarımızı da başından 
itibaren işin içine almaktır. 
Dolayısıyla iş geliştirmeden tasarıma, 
tasarımdan üretime, üretimden 
kalite yönetimine kadar her alanda 
müşteri odaklılık hızlı başarımızın 
ve büyümemizin en büyük faktörü 
olduğunu düşünüyorum. “El hüneri 
Dünya’yı döndürür” düşüncesini 
tabana yayarak çalışanların kuruma 
gönülden bağlılığını sağlamış 
olmamız da tersanemizde ortak hedef 
odaklı kristal bir yapı oluşturdu. 

Bununla birlikte, belirttiğim gibi 
alüminyum, çelik ve kompozit tekne 
üretimi alanlarında insan kaynakları, 
organizasyon yönetimi, entegre 
lojistik destek, kalite yönetimi 
ve gelişmiş üretim teknolojileri 
alanlarında çok ciddi yatırımlar 
yaptık. ARES hâlihazırda örneğin 
kompozit gövdeli askeri gemi 
üretimi alanında Avrupa’nın açık 
ara en büyük üreticisidir. Dünyadaki 
yerimizin de ilk üçte olduğunu 
söyleyebiliriz. Şu anda ülkemizin en 
önemli askeri gemi ihracatçısıyız.

-Bugüne kadar teslimini 
yaptığınız tekne sayısı 

ile sipariş defteriniz ve 
gündeminizdeki plan ve 
projelerden söz eder misiniz?

-Bugüne kadar 54 adedi askeri/
yarı askeri ve yaklaşık 50 adedi 
ticari/gezi teknesi olmak üzere 
100’ün üzerinde bot teslim ettik. 
Halihazırda sözleşmesi imzalanmış 
ve üretim aşamasında olan aktif 
projemiz dünya çapında yaklaşık 20 
firma arasından kazandığımız ihale 
ile Katar İçişleri Bakanlığı bağlısı 
Sahil Güvenlik Komutanlığı için 
dizayn ve inşa ettiğimiz 17 adet 
süratli devriye botlarını kapsıyor. Bu 
proje dahilinde, 5 adet 24m ARES 
75 HERCULES, 10 adet 34m ARES 
110 HERCULES ve 2 adet 48m 
ARES 150 HERCULES üretim ve 
teslim aşamasında. Bugüne kadar 
5 adet 24m ve 3 adet 34m çok 
maksatlı devriye botunu Katar Sahil 
Güvenlik Komutanlığı personeline 
başarıyla teslim ettik. Ağustos 

2017 ayında 2 adet 34m botun 
daha teslimatını gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. Gemi inşa sektöründe 
nadir rastlayabileceğiniz bir örnekle, 
mevcut durum itibariyle proje 
takviminde yaklaşık 1 yıl önde 
ilerliyoruz ve projeyi sözleşme 
takviminde belirtilen teslim 
süresinden yaklaşık 1,5 yıl önce 
tamamlayacağımızı öngörüyoruz. 

Bununla birlikte, Katar İçişleri 
Bakanlığı ile imzalanan sözleşme 
gereğince botların teslim sürecinde 
çok kapsamlı bir Entegre Lojistik 
Destek (ELD) hizmet paketi 
dahilinde ELD departmanımız bağlısı 
eğitim direktörlüğümüz tarafından 
275 sahil güvenlik personeline 
botların kullanımı yani operatörlük 
eğitimleri ile bakım eğitimleri 
veriyoruz. ELD Departmanımız 
ve eğitim direktörlüğü ekibimiz 
çoğunluğu emekli deniz subayı olan, 
donanma gemilerinde ve askeri 
tersanelerde görev yapmış, gemilerde 

“Şu anda 
ülkemizin 
en önemli 
askeri gemi 
ihracatçısıyız. ”

– KERİM KALAFATOĞLU
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produced many pleasure boats and 
yachts. Nevertheless, I always wanted 
to be in the military segment of the 
shipbuilding industry. My interest in the 
defense industry has long been there. 
I think that I was a son of a patriotic 
family, a country and a nation that loved 
and loved the nation. In this direction, 
we decided with the management team 
and the unanimous vote to invest in 
infrastructure in the free zone with the 
income we obtained from our navigation 
boat and yacht sales. Since 2009, 
we have taken very serious steps for 
shipbuilding in the military segment, 
including design, production technology 
and most importantly personnel 
investment, and we have observed the 
justified results in a short period of time.

-ARES Shipyard has 
achieved significant success 
in a short period of time. 
What is the secret to 
achieving this success?

-Beyond traditional shipbuilding, 
our vision is not only to produce 
the best ships, but to engage our 
users from the very beginning.

So from business development to 
design, from design to production, from 
production to quality management, 
I think that customer orientation 
is the biggest factor in our rapid 
performance and growth.

By spreading the idea that “the hand 
trick will turn the Earth”, employees 
have a heart-to-heart connection, 
creating a crystal structure with a 
common target in our shipyard.

Nevertheless, as I have stated, we have 
invested heavily in the fields of human 
resources, organization management, 
integrated logistics support, quality 
management and advanced production 
technologies in the areas of aluminum, 
steel and composite craft production.

ARES is currently the largest producer 
in Europe in the field of composite 
shipbuilding. We can say that our 

“ Right now 
we are the 

most principal 
military vessel 

exporter of our 
country.”

– KERİM KALAFATOĞLU



36 May 2017

  Özel Röportaj

icra edilen görevlere ait tüm kursları 
almış, bahriye kültürüne sahip, 
alanlarında çok tecrübeli ve yetkin 
personelden oluşmaktadır. Botlara 
entegre edilmesi planlanan silahlar 
konusunda kendini tüm dünyaya 
kanıtlamış olan ASELSAN ile 12 adet 
30 mm Muhafız ve 29 adet 12,7 mm 
STAMP temin ve entegrasyonu için 
bir sözleşme imzaladık. Silahlar ile 
birlikte bu sistemlerin güvenilirliğini 
yüksek seviyede tutmak ve idame 

edilebilirliğini sağlamak için yedek 
parçaları da teslim edilecek. Ayrıca 
Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı 
personeline operatör ve bakım 
eğitimleri vereceğiz. Halen aktif 
olarak takip ettiğimiz, hazırlandığımız 
veya teklif verdiğimiz ve sonuç 
bildirimi beklediğimiz 10’dan fazla 
ihale mevcut. Malumlarınız olduğu 
üzere bir kısmı askeri gizlilik dereceli 
olduğundan ve bununla birlikte ticari 
gizlilik hassasiyetleri de göz önüne 
alındığında ihaleler sonuçlanmadan 
ARES, ülke ve proje ismi zikretmeyi 
prensip olarak doğru bulmamıştır. 

Öte yandan istisnai olarak, 
beynelmilel bilinen, Umman 
Sultanlığı Polis ve Sahil Güvenlik 
Teşkilatınca yüksek süratli devriye 
botları için açılan ihalelere yeterlilik 
aldığımızı ve katılmamız için Umman 
Sultanlığınca davet edildiğimizi ve 
hatta idarece açılan 4 ihaleye birden 
davet edilen tek firma olduğumuzu da 
gururla ifade etmek isterim. İhalelere 
hazırlık sürecimiz süratli ve etkin bir 
şekilde devam ediyor. Diliyorum ve 
umuyorum, 2017 yılında da ülkemize 
yeni ihracat projeleri kazandırmaya, 
döviz ve istihdam kaynakları 
yaratmaya devam edeceğiz. 

Bununla birlikte, Deniz 
Kuvvetlerimizin ve Sahil Güvenlik 

Teşkilatımızın ihtiyaçları bizim 
için her zaman birinci önceliklidir. 
Finansal hedeflerin daha da ötesinde 
ve ülkemize döviz kazandırmanın 
yanında ülkemizin kıymetli silahlı 
kuvvetlerine hizmetlerimizi arttırarak 
sürdürmek en büyük gayemizdir. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 
kapasitemizin elverdiği her projesine 
destek vermeye her daim talibiz. 
Bu vesileyle, Deniz Kuvvetlerinin 
hücumbot filosunun modernizasyonu 
kapsamında yurtiçinde geliştirilerek 
temini planlanan “Türk Tipi 
Hücumbot Projesinin” en güçlü 
adaylarından biri olduğumuzun altını 
çizmek isterim.

-Teknolojik olarak 
değerlendirirsek öncelikle 
ARES ve tabii ülkemiz 
dünyada hangi seviyede?

 -Türk firmaları son yıllarda 
gerçekleştirdikleri teknolojik 
atılımlarla dünyada haklı bir yer 
edinmiş durumda. Sadece deniz 
araçlarında değil, kara ve hava 
araçları ile komuta kontrol, silah ve 
elektronik sistemlerde çok ciddi bir 
ivmeyle yol aldığımızı düşünüyorum. 
ARES’e baktığımızda ise; ARES, 
kullandığı özel teknoloji ve malzeme 

“Gemi inşa 
sektöründe nadir 
rastlayabileceğiniz 
bir örnekle, 
proje takviminde 
yaklaşık 1 yıl önde 
ilerliyoruz. ”

– KERİM KALAFATOĞLU
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place in the world is also the first three. 
Right now we are the most important 
military vessel exporter of our country.

-Could you tell us the 
number of boats you have 
delivered to date, your order 
book and the plans and 
projects in your agenda?

To date, we have delivered over 
100 boats, including 54 military / 
semi-military and 50 commercial / 
sightseeing boats.Our active project, 
which is currently contracted and in 
production, includes 17 speedboats 
designed and built for the Coast Guard 
Command of the Ministry of Interior of 
Qatar with the tender we won among 
some 20 companies around the world.

Within this project, 5 units 24m 
ARES 75 HERCULES, 10 units 34m 
ARES 110 HERCULES and 2 units 
48m ARES 150 HERCULES are in 
production and delivery stage.

Until today, we successfully 
delivered 5 unit 24m and 3 unit 34m 
multi-purpose patrol boat to Qatar 
Coast Guard Command staff.

In August 2017 we plan to 
deliver 2 units of 34m more.

With an example that you may 
rarely encounter in the shipbuilding 
industry, we are currently ahead of 

the project calendar by one year 
and anticipate that we will complete 
the project approximately 1.5 years 
before the contracted delivery date.

However, according to the contract 
signed with the Qatar Ministry of Interior, 
we are providing training for the use 
of boats to 275 coast guard personnel, 
ie operator training and maintenance 
trainings, by our affiliated education 
director of our ELD department, 
within a comprehensive Integrated 
Logistics Support (ELD) service 
package during the delivery of boats.

Our ELD Department and Training 
Directorate team consists of a number of 
experienced and competent personnel, 
most of whom are retired naval officers 
who have previously worked on naval 
vessels and military shipyards, have 
taken all the courses on board the 
vessels, have naval force cultures,

We have signed a contract for the 
supply and integration of 12 pieces of 
30 mm Guard and 29 pieces of 12.7 
mm STAMP with ASELSAN which 
has proven itself to the whole world 
with regard to the weapons planned 
to be integrated into the boats.

In addition to the weapons, spare 
parts will also be delivered to keep the 
reliability of these systems at a high 
level and to ensure their adoptability.

We will also provide operator and 

maintenance training to Qatar Coast 
Guard Command staff. There are 
currently more than 10 tenders that 
we are actively pursuing, preparing 
or bidding and expecting results 
notification. As a matter of fact, ARES 
does not, in principle, cite country and 
project names, as some of them are 
of military confidentiality, and also 
when commercial security sensitivities 
are taken into consideration.

On the other hand; I would also 
like to proudly state that we are the 
only company invited to the Sultanate 
of Oman to participate in the tender 
for the high speed patrol boats of 
the Oman Sultan Police and the 
Coast Guard Organization, which 
are exceptionally known, and to be 
invited to the 4 tender proceedings.

Our preparations for the tender are 
continuing rapidly and effectively. I 
wish and hope that in 2017 we will 
continue to provide new exports 
to our country and create foreign 
exchange and employment resources.

Nevertheless, the needs of our Naval 
Forces and Coast Guard are always a 
top priority for us. Beyond financial 
goals and the foreign currency provided 
to our country, it is my greatest honour 
to increase our services to the most 
valuable Armed Forces of our country. 
We are supposed to support every project 
of the Turkish Armed Forces that our 
capacity allows. As a result, I would 
like to emphasize that we are one of 
the strongest candidates of the “Turkish 

“ We are currently 
ahead of our 

project calendar 
by one year, 

which is rare in 
the shipbuilding 

industry. ”
– KERİM KALAFATOĞLU
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kalitesiyle şu an 
kompozit gemi üretimde 
Türkiye’nin en büyüğü 
konumunda, dünyanın da 
sayılı üreticileri arasında 
yer almaktadır. ARES, 
Türkiye’de full vakum 
infüzyon tekniği ve 
epoksi reçine kullanarak 
askeri gemi üretebilen 
tek tersanedir. Bu üretim 
tekniğimizi daha iyi 
anlatabilmek için size şu 
örneği verebilirim: bu 
teknik dünyada Boeing, 
Airbus vb. firmaların uçak 
üretiminde kullandığı 
tekniktir. Bir benzetmede 
bulunmak gerekirse; bir 
devlet kurumumuzdan 
tersanemizi ilk defa 
ziyarete gelen kıymetli 
bir yöneticimiz “Ben 
sizin tersanenizde 

kendimi bir F-16 uçağı fabrikasındaymış gibi hissettim” 
demiştir. ARES; çelik, alüminyum ve kompozit 
üretiminde kullandığı üstün teknoloji sayesinde, 
insan hatasını minimize ederek ürettiği gemilere 20 
yıl gövde garantisi verebilecek özgüvene sahiptir. 
Bugün tersanemiz kullandığı üstün teknoloji ve üretim 
teknikleri ile dünyada ihale kovalayan değil, ihaleye 
direk davet alan bir tersane konumuna gelmiştir. Bundan 
dolayı dünyadaki en büyük üreticiler, Amerika ve 
Avrupa kıtasından firmalar ile yarışır duruma gelmiş 
bulunuyoruz. Bir örnek vermek gerekirse bu sene 
katılım daveti aldığımız bir ihaledeki rakiplerimiz; 
ABD, İspanya, Fransa, Hollanda ve İtalya’dan çok 
büyük gemi inşa sanayi firmaları idi. Şundan şüpheniz 
olmasın; biz teknoloji kazanımından elde ettiklerimiz ile 
yetinmeyeceğiz, rehavete kapılmadan daha çok çalışıp 
daha çok üretecek ve ülkemizin kalkınmasına daha çok 
destek olacağız.

-Ürettiğiniz hücumbotlarla dünya pazarındasınız. 
Karşılaştığınız zorluklar varsa nelerdir? 

-ARES genç ve dinamik bir ekipten oluşuyor. Bu 
nedenle tersanemiz dâhilinde yürüyen işlerle ilgili 
problem yaşamıyoruz. Bugüne kadar teslim edilen 
botlarımızın hiçbiri idareye herhangi bir işletme 
problemi yaşatmadı. Botlarımız, her türlü ortam şartında 
dizayn edildikleri görev fonksiyonlarını kesintisiz yerine 
getirdiler. Bu açıdan hiçbir ülkede botlarımızın idamesine 
ilişkin teknik veya idari sorunlar ile karşılaşmadık. Dış 
etkenlere bağlı yaşadığımız problemler elbette mevcut. 
Sizin de belirttiğiniz gibi biz ihracat yapan bir firmayız 
ve şu ana kadar üç kıtada bulunan birçok ülkeye onlarca 
bot teslimatı yaptık. Malumlarınız üzere son birkaç 
yıldır dünyada yaşanan çok ciddi siyasi istikrarsızlıklar 
var. Başta Afrika kıtasında olmak üzere bazı ülkelerde 

“ARES, 
Türkiye’de full 
vakum infüzyon 
tekniği ve 
epoksi reçine 
kullanarak 
askeri gemi 
üretebilen tek 
tersanedir. ”

– KERİM KALAFATOĞLU

yaşanan politik sorunlar ve siyasi düzensizlikler, dünya 
ekonomisindeki belirsizlikler, petrol fiyatlarındaki düşüş 
ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yeni projeler için 
yaşadığımız başlıca zorluklar diyebilirim.

-Projelerinizde yerlilik oranı nedir? 

Yerlilik üretimde en çok dikkat ettiğimiz hususlardan 
biri. Örneğin; Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 
açılan Yeni SAT Botu ihalesi için sunduğumuz 
teklifteki yerlilik oranı, Teklife Çağrı Dosyasının işaret 
ettiği yerlilik oranının oldukça üstendeydi. Yine aynı 
şeklide 17 botluk Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı 
projesinde çoğu ekipman yurtiçinden hatta Antalya’daki 
üreticilerden tedarik edildi. Bu projeden bir örnek 
vermem gerekirse; köprüüstü dahil botlarımızda 
kullanılan kırılmaz özellikli tüm camlar Antalya Akdeniz 
Sanayiinde üretildi. Bunun gibi çok sayıda örnek 
vermem mümkündür. Bu kapsamda ülkemizin her alanda 
kalkınması ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilmemiz 
için yerli sanayiye ve KOBİ’lere olan desteğimiz 
kesintisiz olarak sürecektir.

-Ülkemizde gemi inşa önce Tuzla ve zamanla 
Yalova’da gelişim gösterdi. Antalya’yı 
neden tercih ettiniz? Yan sanayi açısından 
İstanbul daha kolay ulaşılır değil midir?

-ARES’in hem üretim tekniklerinin hem de 
botlarının çok farklı olduğundan, yurtiçi ve yurtdışında 
bulunan saygın kurum ve kuruluşlardan çok sayıda 
ödül aldığımızdan bahsetmiştim. Bununla birlikte 
ARES her açıdan benzerlerinden farklı bir tersane. 

Kerim Kalafatoğlu   Yonca Kalafatoğlu Kotiloğlu      Mert Kalafatoğlu
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the largest producers in the world, America and Europe. To 
give an example, this year, in a tender where we were invited 
to participate, our competitors were very big shipbuilding 
firms from USA, Spain, France, Holland and Italy.

Without doubt, we will not be satisfied with what 
we have gained from technology acquisition, we will 
work harder and produce more, and we will be more 
supportive of the development of our country.

-You are on the world market with the 
assault boats you produce. What are 
the difficulties you are facing?

--ARES consists of a young and dynamic team. For 
this reason, we are experiencing no problems with 
shipbuilding operations. None of our boats delivered 
to date have experienced any operational problems. 
Our boats were able to perform their task functions 
without interruption in any kind of environment.

In this respect, we have not encountered any technical 
or administrative issues related to the maintenance of 
our boots in any country. Of course there are problems 
we have experienced due to external factors.

As you mentioned, we are an export company 
and we have delivered dozens of boats to many 
countries in the three continents so far.

As you are familiar with, there have been very serious 
political instabilities in the world in the last few years.

Political problems and political irregularities in some 
countries, especially in Africa, uncertainties in the world 
economy, falling oil prices and fluctuations in exchange 
rates are the main difficulties we face for new projects.

- What is the proportion of domestic 
material in your projects?

The use of domestic materials is one of the issues we 
pay attention to most 
in production.

For example; The rate 
of domestic material we 
offered for the new SAT 
Boat tender opened by the 
Undersecretariat of Defense 
Industries was quite high 
compared to the ratio of 
domestic materials requested 
in the call for proposal file.

Likewise, most of the 
equipment for the Qatar 
Coast Guard Command 
project, which includes 
17 boats, was supplied 
domestically and even from 
producers in Antalya.

To give an example 
from this project, all the 
unbreakable glasses used 
in our boats, including 

Type Assault Boat Project”, which is developed within the 
scope of the modernization of the naval fleet in Turkey.

- What is the place of the ARES shipyard 
and our country in the world from 
the technological point of view?

-Turkish companies have a rightful place in 
the world with the technological breakthroughs 
they have realized in recent years.

I think that we have progressed very seriously in command 
and control, weapons and electronic systems, not only in 
marine vehicles but also in land and air vehicles. ARES, 
with its special technology and quality of materials, Is 
currently the largest producer of composite shipbuilding 
in Turkey and one of the world’s leading producers.

ARES is the only shipyard in Turkey able to produce 
military ships using full vacuum infusion technology and 
epoxy resin. In order to better explain this production 
technique, I can give you this example: this technique 
is the technique used by aircraft manufacturers 
such as Boeing, Airbus, etc. in the world.

To make a comparison; “I felt like we were at an 
F-16 airplane factory in the shipyard,” said a precious 
executive who came out for the first time from a state 
agency. ARES; Thanks to the superior technology it uses 
in steel, aluminum and composite production, it has the 
confidence to give a 20 year body warranty to the ships 
produced by minimizing human error. Today, with our 
superior shipbuilding technology and production techniques, 
we have become a shipyard, not chasing the tender in 
the world, but being directly invited to the tender.

Because of this, we are competing with companies from 

“ ARES is the 
only shipyard in 

Turkey able to 
produce military 

ships using full 
vacuum infusion 

technology and 
epoxy resin.  ”

– KERİM KALAFATOĞLU

Kerim Kalafatoğlu   Yonca Kalafatoğlu Kotiloğlu      Mert Kalafatoğlu



the bridge, were produced in Antalya Akdeniz Sanayii.
It is possible to give as many examples as this. In this 

context, our country will develop continuously in every field 
and we will continue to support the local industrialists and 
SMEs in order to be able to walk with sure steps forward.

- In Turkey, the shipbuilding industry 
developed first in Tuzla and then in 
Yalova. Why did you choose Antalya? 
In terms of supplier industry, is 
not Istanbul more accessible?

- I have mentioned that ARES has a lot of prizes 
from respected institutions and organizations both at 
home and abroad, since both production techniques and 
boots are very different. However, ARES is a shipyard 
different from its counterparts in every respect.

One of these differences is the position.
ARES is a shipyard in the Antalya Free Zone 

with its seafront, 25,000 sqm closed production 
area, making a difference with its spacious and 
modern offices that are made available to its 
employees, sub-contractors and project owners.

Antalya is one of the richest cities in terms 
of the natural beauty of our country.

Konyaalti coastline 500 meters away from our 
shipbuilding, is a separate source for our customers.

For example, in Qatar Coast Guard Command 
project where we continue production and delivery 
process, our staff in charge of shipyard have taken 
houses in Antalya and brought their families here. 
Every weekend they are trying to discover another 
part of Antalya and they are very happy.

When we evaluate the situation in terms of 
supplier industry and suppliers; Equipment and 
equipment, it is very easy to overcome this with 
a disciplined supply chain management.

For example, in the months we passed the 17-ship 
Qatar Coast Guard Command, we delivered the 8th boat. 
Our boots number 9, 10 and 11 are still in production.

At the moment we have 
all the equipments of our 
boats 13 and 14 ready.

In this regard, we are 
going to the project plan 
about 1.5 years ago.

So the important thing 
is not the distances 
but the disciplined 
and planned execution 
of the projects.

I can clearly state that 
we have made a serious 
difference in this respect 
in the shipbuilding 
industry, where 
usually late deliveries 
and punishments are 
routinely accepted.
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Bu farklılıklarından 
biri de konumu. ARES 
Antalya Serbest Bölge’de 
denize sıfır 25.000 m² 
kapalı üretim sahasına 
sahip, çalışanlarının, alt 
yüklenicilerinin ve proje 
sahiplerinin kullanımına 
sunulan geniş ve modern 
ofisleri ile fark yaratan bir 
tersane. Antalya, ülkemizin 
doğal güzellikleri açısından 
en zengin şehirlerinden 
birisi… Konyaaltı sahiline 
500 mt uzaklıktaki 
tersanemiz, müşterilerimiz 
için de ayrı bir tercih 
kaynağı. Örneğin üretim 
ve teslimat sürecine devam 
ettiğimiz Katar Sahil 
Güvenlik Komutanlığı 
projesinde tersanemizde 
görevli Katarlı personel 

Antalya’da ev aldılar ve buraya ailelerini de getirdiler. 
Her hafta sonu Antalya’nın başka bir bölgesini 
keşfetmeye çalışıyorlar ve çok mutlular.

 Yan sanayi ve tedarik açısından durumu 
değerlendirdiğimizde; teçhizat ve ekipman imal eden 
firmalardan uzak olmak bir dezavantaj gibi görünse 
de bu durumu disiplinli bir tedarik zinciri yönetimi 
ile aşmak çok kolay. Örneğin, 17 gemilik Katar Sahil 
Güvenlik Komutanlığı projesinde geçtiğimiz aylarda 
8. botu teslim ettik. 9, 10 ve 11 numaralı botlarımızın 
üretimi devam ediyor. Hâlihazırda depomuzda 13 ve 
14. botlarımızın tüm ekipmanları hazır bekliyor. Zaten 
bu sayede proje planının yaklaşık 1,5 sene önünde 
gidiyoruz. Yani önemli olan mesafeler değil, projelerin 
disiplinli ve planlı yürütülmesidir. Genelde geç 
teslimatlar ve cezaların rutin kabul edildiği gemi inşa 
sanayinde bu açıdan da ciddi bir farklılık yarattığımızı 
açıkça ifade edebilirim.

 -Dergimizi inceleme ve takip etmeye 
fırsatınız oluyorsa nasıl buluyorsunuz? 
Bize önerileriniz var mı? 

-Derginiz kendi alanında çok farklı özellikleri bir 
arada barındırıyor. Türkçe ve İngilizcenin aynı sayıda 
sunulması ile 2 dergi satın almış gibi oluyorsunuz. 
Dergi boyutlarınızın özel olması sizi faklı kılıyor. Bu 
sayede dergiyi yanınızda veya çantanızda kolaylıkla 
taşıyabiliyorsunuz. Özellikle değindiğiniz konular ile 
sektörde neler olup bittiğini yakından takip ediyor 
olmanız, hem biz sanayicilerin sektörü takibi açısından 
hem de ülkemizin yurtdışında tanıtılması açısında 
oldukça kıymetli. Size bulunabileceğim tek naçizane 
öneri çizginizi bozmadan aynı kalitede bu kıymetli 
dergiyi gelecek nesillere devretmenizdir.

-Sizin eklemek istedikleriniz? 

“Sadece 
en özgün 
tasarımlarla 
gemi üretmekle 
kalmıyoruz. 
Kullanıcıya 
bir vizyon 
çiziyoruz. ”

– KERİM KALAFATOĞLU

“  We do not 
just build ships 

with the most 
original designs, 

we also set up  
a vision for the 

user. ”

– KERİM KALAFATOĞLU
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-ARES olarak gemi inşa sektörüne yeni 
bir bakış açısı kattığımıza inanıyorum. 
Sadece en özgün tasarımlarla gemi üretmekle 
kalmıyoruz. 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 sürede 
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 bot teslim ettik. Hiçbir tanesi garanti 
veya herhangi başka bir sebeple tersanemize 
geri gelmedi. Ülkesi için üreten ve ülkesini 
dünyada en iyi şekilde temsil etmeye çalışan 
ARES, ürettiği gemilere 20 yıl gövde garantisi 
verebilecek dünya üzerinde belki de tek 
üretici olma özelliğini taşıyor. ARES; genç, 
dinamik ve araştırmacı ekibi, yenilikçi, farklı 
ve yaratıcı çözümleri ile Türk ve Dünya 
Gemi İnşa Endüstrisinin parlayan yıldızı olma 
yolunda güven inşa etmeye devam ediyor. 
Bu noktada, ARES’e ve bana derginizde yer 
ayırdığınız, var olan farkındalığımızı daha 
da artırmak adına katkıda bulunduğunuz için 
Seanews dergisi nezdinde size de şükranlarımı 
sunarım.

-Biz de teşekkür ederiz. n

 -Do you have the opportunity to review and 
follow our magazine, how do you find it? 
Do you have any suggestions for us?

-Your magazine has very different features in its field.
With Turkish and English being offered in the same issue, we seem 

to have bought 2 journals. The speciality of your magazine dimensions 
makes you unique. It can be easily carried in hand or on your backpack. 
Especially with the topics you have mentioned, you are closely following 
what is going on in the sector and it is very valuable in terms of both 
industrialists and the promotion of our country abroad. The only humble 
suggestion I can make is that you hand this precious magazine to future 
generations at the same quality without changing your direction.

-Anything you want to add?

-I believe I have added a new perspective to the shipbuilding sector 
as ARES. We do not just build ships with the most original designs, we 
also set out a vision for the user. We do not give up when we deliver. 
So we are the guarantor of the platform we produce. We are making 
maintenance and repair agreements. We ensure that all problems are 
resolved within 24 hours. We even make supplies for our users that we 
have contracted for maintenance. The meaning of ARES is a problem-
free and trouble-free ship life cycle. We’ve delivered over 100 boats to 
date. No one came back to the shipyard for warranty or any other reason. 
Producing for its country and trying to represent its country in the best 
way in the world, ARES is the only producer on the world that can give 
a 20 year hull warranty to the ships it produces. ARES; Young, dynamic 
and research team continues to build confidence in becoming the shining 
star of the Turkish and World Shipbuilding Industry with innovative, 
different and creative solutions. At this point, I would like to extend 
my sincere gratitude to you on SeaNews Magazine  for contributing 
to our awareness by allocating ARES a place in your magazine.

-We thank you..   n


