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AVS Küresel Gemi Tedariği 
ve Yönetimi A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdül-
vahit Şimşek ile Nordic 
Hamburg Yönetici Ortağı 

Dr.Rowil Ponta, ticari birliktelik ve yeni 
ortaklık yapısını Ekol Denizcilik Eğitim 
Merkezi’nde attıkları imza ile denizcilik 
sektörüne duyurdular.

37 yılı aşkın süredir denizcilik sek-
törünün farklı alanlarına yaptığı yatırım-
lar ve geldiği noktada gemi tedariki ve 
yönetimini küresel vizyona taşıma he-
definde olan AVS Global Supply, Alman 
denizcilik endüstrisinde 2006 yılından 
bu yana faaliyet gösteren Nordic Ham-
burg firmasıyla güçlerini birleştirdi. 

Denizcilik sektöründe global gemi 
tedariki, teknik tedarik ve yönetimi, on/
offshore ve ticari gemilerde catering hiz-
meti, yazılım geliştirme ve uydu haber-
leşme alanlarında yaklaşık 400 kişilik 
kadrosu ile hizmet sunan AVS Global 
Supply, aynı zamanda sektöre yetişmiş 
personel sağlayan denizcilik okulu işlet-
meciliği de yapmakta. Global ticareti-
ni 100 ülke ve 1500’den fazla limanda 
sürdüren AVS’nin, merkez ofis yapılan-
ması daİstanbul yer alıyor. 

Stratejik güç ortaklığı yaptığı ve sek-
törde daha vizyoner bir sinerji yaratmayı 

hedeflediği Nordic Hamburg firması Al-
man denizcilik sektöründe 2006 yılından 
bu yana gemi ve mürettebat yönetimi, 
ticari kiralama, proje geliştirme, ticari 
yönetim, yeni inşa ve kurumsal servisler 
sunmakta ve kara ve deniz projelerinde 
yaklaşık 100 gemi yönetmekte ve 5000 
çalışan istihdam etmekte. Nordic Ham-
burg’un Almanya dışında Singapur, Fil-
ipinler, Odessa ve Ukrayna’da ofisleri ve 
faaliyetleri bulunmakta. 

Alman ve Türk denizcilik sektöründe 
faaliyet gösteren iki kuruluşun tesis ettiği 
bu ortaklık yapısı içindeki öncelikli he-
def; sektörde daha köklü yatırımlar yap-
mak ve dünya pazarındaki payı arttır-
mak. AVS, küresel bir marka olma hedefi 
doğrultusunda büyük bir adım daha at-
mış oldu. Yapılanmadaki amaçlardan bir 
diğeri de özellikle genç nüfus açısından 
şanslı ülkemiz denizcilerine dünya su-
larında farklı iş imkanları oluşturmak ve 
pazarda daha çok yer almalarını sağlam-
ak. Özellikle AVS yatırımlarından birisi 
olan Ekol Denizcilik Eğitim Merke-
zi bünyesinde eğitim alan ve mevcut 
üniversitelerimizde okuyan denizci-
lik öğrencilerini, yarınların deniz in-
sanlarını dünya denizcilik sektörüne 
yetişmiş personel olarak istihdam etmek 
üzerinde projeler geliştirilmekte. Alman 
Nordic Hamburg’un gemi yönetimi ak-
tivitesi oluşturmak adına AVS dinam-
izmi ve Alman disiplinini birleştirme 
hedefi var. Yapılacak proje ortaklıkları 
ile sektöre yeni iş alanları oluşturulacağı 
gibi, özellikle AVS bünyesindeki yazılım 
firması üzerinden sektörün dijitalleşm-
eye yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya il-
işkin hedefleri de bulunmakta.

AVS-Nordic Hamburg 
ortaklığı 


