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hizmet verdiklerinin altını çizen 
İnan, “Burada mürettebata kendi 
personelimizle hem restoran işlet-
mesi hem de temizlik hizmetlerini 
5.yıldızlı otel konfrorunda sunuyo-
ruz” dedi. 

CATERING TARAFINDA 
PORTFÖYÜNE HER YIL 50 GEMİ 
EKLEMEYİ HEDEFLİYOR
Catering tarafında ise faaliyetle-
rine ilk etapta kontratlı olarak iki 
gemiyle başladıklarını, sonrasında 
bu sayıyı 2013 yılında 10’a çıkardık-
larına işaret eden AVS Global Supply 
Catering Hizmetlerinden Sorumlu 
Müdür Sevda Güler, her yıl yükselen 
bir ivme yakaladıklarını ve offshore 
hizmetleriyle yerli-yabancı birlikte 
toplamda 240 gemiye servis sağla-
dıklarını söyledi. Catering tarafın-
daki hedeflerinin portföylerine her 
yıl en az 50 gemi eklemek olduğunun 
altını çizen Güler, “Hizmet verdiği-
miz gemilere baktığımız zaman Türk 
armatörlerin oranı yüzde 70 dolayın-
da, buna rağmen Marine catering 
sektöründe dünyanın önemli oyun-

cuları arasında yer alıyoruz” şeklinde 
konuştu. Yıl sonuna kadar yabancı 
filo sayısını yüzde 50 oranında 
artırma hedeflerini kaydeden Güler, 
yeni pazarlar konusunda araştırma-
larının sürdüğüne vurgu yaptı.  AVS 
Uluslararası İş Geliştirme Müdürü 
Sezer Sami Akcayır, portföylerini ge-
liştirmek adına Singapur’da çalışma 
yaptıklarını söyledi. Burada tek bir 
müşterinin 90 gemisine hizmet 
verme konusunda tekliflendirme 
aşamasına geldiklerine işaret eden 
Akcayır, “Ülkesel olarak da pazarla-
ma çalışmalarımız var. Hindistan ve 

Filipinler’de ofis açma yönünde ça-
lışmalarımız sürüyor. Singapur’daki 
ofis yatırımımızı ise bu yıl devreye 
aldık” şeklinde konuştu. Avrupa’da-
ki müşterilerine ise Yunanistan 
ofisi üzerinden hizmet verdikleri-
ne değinen Akcayır, “Biz ülkemizin 
konumu nedeniyle köprü görevi 
üstleniyoruz. Uzun yıllardır global 
tedarik yapıyor olmamız güçlü bir 
tedarikçi havuzu oluşturmamızı 
sağladı.  Müşteri hacmimizin art-
masına bağlı olarak satın alma gü-
cümüzde artıyor ve bu durumu müş-
terilerimize de yansıtıyoruz” dedi. 

AVS Global Ship Supply, 
dünyada 126 ülke ve bin 500 
limanda yerli ve yabancı ar-

matörlere gıda ve teknik malzeme 
tedariki yapıyor. Bu ülkelerde faaliyet 
gösteren tüm üreticiler, tedarik-
çiler ve distribütörlerle güçlü iliş-
kiler geliştirerek, bu ağın gücünü, 
müşterilerinin dünya limanların-
daki tedarik ihtiyaçları için tek bir 
iletişim noktası ile çalışmanın kon-
forunu sağlıyor. Uluslararası satın 
alma gücünü, müşterilerinin lehine 
kullanarak, gemilerin daha uygun 
fiyatla kaliteli ürün almasını amaçlı-
yor.  Şirketin kendi içerisinde beş ana 
departmana ayrıldığını dile getiren 
AVS’nin Global Supply Hizmetle-
rinden Sorumlu Müdürü Mükremin 
İnan, “Bunlar; Küresel Tedarik De-
partmanı, Catering Departmanı, 
Domestic Departmanı ve (TSM) 
Kontratlı Teknik Malzeme temin 
hizmetler departmanı ve On-Ofs-
hore departmanlarından oluşuyor.  
2001 yılında birkaç gemi ve birkaç 
limanda başlamış olduğu Küresel 
Tedarik Departmanında gemilerin 
teknik malzeme, kumanya ve yedek 
parça ihtiyaçlarını karşılamakta ve 
bugün ayda ortalama 600 gemiye 
ikmal yapmaktadır, Catering depart-
manımızda 200’den fazla gemiye 
kontratlı kumanya tedariki gerçek-
leştiriyoruz. Teknik hizmetler de-
partmanımızda halihazırda yabancı 
bayraklı 45 Gemiye belirtilen bütçe 
dahilinde kontratlı teknik malzeme 
temini sağlıyoruz ve bu rakamı önü-
müzdeki dönemde daha da artır-
mayı planlıyoruz. Bunların dışında 
Tuzla’da bir şubemiz var. Burada 
Türk limanlarına ve tersanelerine 
gelen gemilere kumanya ve teknik 
malzeme hizmetleri veriyoruz” dedi. 
Offshore departmanlarında da petrol 
arama gemilerine/platformlarına 

Global bazda gemi tedariki yapan, on & offshore projelerde catering hizmeti veren, gemi personeli temini sağlayan, aynı 
zamanda teknik malzeme tedarik hizmeti de sunan AVS Global Ship Supply, yurtdışı ağını genişletmek adına ofis yatırımı 
yapacak. Şirket, bu yıl içerisinde devreye aldığı Singapur ofisine ilave olarak Filipinler ve Hindistan’a da ofis açacak. 

AVS, lokal düşünüp global hareket ediyor

GEMILERE YERLI ET VE 
TRANSIT ET TEDARIKI 
SAĞLIYORUZ. YERLI 
ET VE TRANSIT 
ET TEDARIKI 
KONUSUNDA BIR 
SÜREDIR YAŞANAN 
SIKINTILARI YAPILAN 
DÜZENLEMELER VE 
ILGILI BIRIMLERIN 
ÇALIŞMALARI 
SONRASINDA AŞTIK.

Kumanya firmaları özelinde 
ayrıca bir çalışma yapılmalı

Kumanya ve teknik malzemelerin 
stoklanması konusunda depo yatırımı 
yapmaya hazırlandıklarına işaret eden Sezer 
Sami Akcayır, “Yatırımımızı yaklaşık 5 bin 
metrekarede yapmayı planlıyoruz. Mevcut 
yatırımı İstanbul’da yapacağız, lokasyon 
konusunda da çalışmalarımız devam ediyor” 
dedi. Et ihracatı konusunda sorun yaşadıklarına 

dikkat çeken Sevda Güler, “Gemilere yerli et ve 
transit et tedariki sağlıyoruz. Yerli et tedariki 
konusunda bir süredir yaşanan sıkıntıları, yapılan 
düzenlemeler ve ilgili birimlerin çalışmaları 
sonrasında aştık. Dönem dönem farklı ürünlerde 
karşımıza çıkan ihracat yasakları konusunda 
kumanya hizmeti sağlayan firmalar özelinde 
ayrıca bir çalışma yapılmalıdır” şeklinde konuştu.
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