HAKKIMIZDA / ABOUT US

Türkiye denizcilik sektörünün kalbi olan
Tuzla’da 10 yılı aşan süredir hizmet
vermekte olan Vesmec, yeni inşa sektörüne
Ana/Yardımcı Makine tedarik, danışmanlık;
yurtiçi ve yurtdışı gemilere ve enerji
santrallerine tamir ve bakım hizmeti
vermektedir.
Kurulduğu günden bu yana Vesmec; gemi
ana ve yardımcı makineleri, recondition
işleri, krankşaft taşlama gibi konularda,
sayısız zorlu tamir ve bakım sürecini
başarıyla sonlandırmıştır.

LFG, SG, DF ve dizel ile çalışan toplamda
1000 MW’a yakın güce sahip santralin
bakım, işletme ve yedek parça tedariği
süreçlerini başarıyla tamamlayarak
sektörde öncü firma konumuna gelmiştir.
Yenilenebilir enerji çalışmaları kapsamında
Vesmec özellikle çöp biyogazından elektrik
üretimi üzerinde birçok bölgede faaliyet
göstermekte olup, Kırklareli katı atık
tesisi içerisinde santral kurulumuna
başlamıştır ve 2018 Ocak ayı itibariyle
elektrik üretimine geçilecektir.

Ticari filoda çalışmakta olan gemilere
havuz/SS periyodunda teknik danışmanlık
hizmeti ile birlikte armatörlerle Filo/
Teknik İşletme hususunda da iş birliği
yapmaktadır.
Vesmec olarak, Daihatsu Japan firmasının
Türkiye’deki servis ve satış adına yetkili
distribütörlüğünü sürdürmektedir.
Enerji sektöründe; yurtiçi ve yurtdışında
yer alan özel ve kamuya ait santrallerde

Vesmec is official representative of Daihatsu
Diesel Engine (Japan); responsible of sales,
service and spare parts.
Completing the maintenance, management
and spare part supply processes of private
and public 1000 MW power plants working
with LFG, SG, DF and diesel; Vesmec became
a leading company in energy sector.

Vesmec; established in Tuzla Bay, heart
of ship repair and new building in Turkey,
globally provides Spare Parts and Service,
new engine sales for the marine and energy
market for over 10 years.
Vesmec had performed countless critical
and successful repair and overhauls works
for all kinds of main engines; auxiliary
engines maintenance, reconditioning works,
crankshaft grinding, in-situ machining,
maintenance of various auxiliary machinery
such as compressors, purifiers, pumps,
coolers in Turkey and abroad.

Within renewable energy studies, Vesmec
is active on producing electricity from
landfill biogas in many regions and started
the installation of electricity power plant
in Kırklareli solid waste facility. Electricity
production will be started by January 2018.
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Vesmec, Bureau Veritas tarafından verilen
ISO9001 Kalite Kontrol Sertifikası ile RMRS
tarafından verilen CFC (ana/yardımcı makineler
tamiri ve imalat) sertifikalarına sahiptir.

• Daihatsu Japan resmi distribütörlüğü
• LFG (çöp biyogazı) santralleri kurulum ve 		
işletme
• Filo/Teknik İşletmecilik

Faaliyet alanlarımız;
• Denizcilik sektörüne servis ve yedek parça 		
hizmeti
• Enerji santrallerine servis ve yedek parça
temin hizmeti

We have Quality Management Certificate ISO 9001 (Bureau
Veritas) and Certificate of Firm Conformity from Russian
Maritime Register of Shipping regarding maintenance of
main and auxiliary machinery and manufacturing.
Basic Topics
• Service & Spare Parts for Marine
• Service & Spare Parts for Power Plants
• Daihatsu Diesel Engine (Japan) official representative,
engine sales – Spare Parts & Service
• Landfill biogas power plants setup and management
• Fleet/Technical Management
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Daihatsu Diesel
Daihatsu Diesel Yedek Parça
•
•
•
•

Daihatsu Japonya stoklarından dünyanın her yerine güvenilir teslimat
Kapsamlı stok sayesinde hızlı gönderim
Online sistem sayesinde kolay stok kontrolü
Japonya içi ücretsiz teslimat, Japonya dışı gönderilerde farklı acente seçenekleri

Main Engine

Daihatsu Diesel Engines
Daihatsu Diesel Spare Parts
•
•
•
•

Worldwide delivery from Japan stock
Fast shipping with help of extensive stock
Reliable delivery with help of online stock control system
Free delivery in Japanese ports, agency options in abroad delivery
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Auxiliary Engine

DAIHATSU

Electric Propulsion System

Oil Mist Detector
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SERVİS
Bakım Onarım İşleri
• 2 ve 4 zamanlı ana ve yardımcı makinelerin
bakım ve onarımının yapılması
• Servis anlaşması
• Periyodik bakım
• Klas kuruluşu denetlemeleri
• Exchange yedek parça hizmeti
• ZEXEL, RHD ve NZ governorlerin yetkili
servis hizmetleri ve yedek parça temini

• Üretici talimatları doğrultusunda tamir yapılarak geminin
en kısa sürede operasyona devam etmesi
• Gerekli personel ve ekipmanın organize edilerek
gemiye transferi
• Hasarın tanımı ve tamir yöntemlerinin belirlenmesi
• Çalıştırma ve test
• Hasar raporlarının hazırlanması ve sigorta
sürecinin yönetilmesi

Tamir İşleri
• Arıza ve hasar durumunda en
kısa sürede çözüm bulunması

SERVICE
Maintenance Works

Repairs

• Maintenance of 2 stroke and 4 stroke
main and auxiliary engines
• Service agreement
• Periodic maintenance
• Inspection of classification institutions
• Exchange spare parts service
• ZEXEL, RHD and NZ brand governors’ 		
authorized service works and spare
parts supply

• Finding solutions as soon as 			
possible in case of failure or damage
• Completion of operation in accordance
with maker instructions
• Organization and attendance of 		
maintenance crew onboard
• Definition of damage repair method
• Running and testing
• Preparation of damage reports and 		
managing the insurance process
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Makine Kondisyon Analizi
• Makinanın kondisyon analizinin 		
yapılarak gerekiyorsa performansının 		
yükseltilmesi ve olası hasarların
önceden tespit edilerek önlenmesi 		
hususunda alternatiflerin sunulması
• Hassas ekipman ile makine çalışma 		
değerlerinin ölçülmesi, fabrika test
değerleri ile karşılaştırılması ve rapor
düzenlenmesi
• Vibrasyon ölçümlerinin yapılması
• Endoskop yardımı ile makine parçalarının
demonte edilmeden kondisyon analizinin
sağlanması

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irgat sistemleri
Hidrolik sistemler, vinçler, hidrolik pistonlar
Güverte kreynleri
Pnömatik ve hidrolik kontrol sistemleri
Pompalar
Kuler ve eşanjörler
Evaporeyterler
Kazan sistemleri
Kompresörler
Seperatörler

Makine Montaj ve Start-up
• Klima ve buzluk sistemleri
Yardımcı Ekipman Bakımı
Deneyimli mühendisleri ve teknisyenleriyle
birlikte uygun ekipmanlarıyla her türlü gemi
yardımcı sistemlerinin en kısa sürede, yüksek
kalite ile bakım ve onarımı yapılmaktadır.

Engine Condition Analysis
• Improving the performance of the engine 		
condition-if needed-by analyzing and prevention 		
of foreseen damage
• Measurement of engine operating parameters 		
and comparison with initial factory reports
• Performing vibration analysis
• Analyzing conditions by endoscopic inspection
Engine installation and start-up
• Air conditioner and freezer systems

Auxiliary Equipment Maintenance
Performing repair/maintenance of all
kinds of ship auxiliary machinery with
help of skilled engineers, technicians and
equipment.
• Windlass systems
• Hydraulic systems, winches, hydraulic
pistons
• The deck cranes
• Hydraulic and pneumatic control systems
• Pumps
• Coolers and heat exchangers
• Evaporators
• Boiler systems
• Compressors
• Separators
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Krankşaft Taşlama

Recondition

Vesmec, 7 metre uzunluğa kadar her türlü
krankşaft taşlama işlemini kendi tezgahında
yüksek işçilik kalitesi ile üretici standartlarına
göre gerçekleştirmektedir.
Vesmec, Türkiye’de mevcut en büyük krankşaft
taşlama tezgahlarından birine sahiptir.

Vesmec, uygun materyal ve doğru prosedürü
uygulayarak müşterilerine aşınmış ve
bozulmuş parçaların yenilenmesi yerine
imalat değerlerine getirilerek tekrar
kullanılması için alternatifler sunmaktadır.

•
•
•
•
•
•
•
•

Yerinde krank taşlama
Yerinde blok baralama
Makina bloğunun lazer alignment kontrolü
Krankşaft eğriliğinin düzeltilmesi
Sertlik kontrolü
MPI test
Yüzey pürüzlüğünün ölçülmesi
Silindirik taşlama

• Silindir Kaverleri
• Piston Kafaları, Piston Etekleri ve
Segman Yuvaları
• Egzoz Valf ve Sitleri
• Egzoz Valf Kütük ve Oturma Yüzeyleri
• Piston Kolları
• Makina Blok Yüzeyleri

Recondition
Vesmec provides recondition service in order
to reduce maintenance costs by conserving
manufacturing value.

Crankshaft Grinding
Vesmec performs grinding of all kinds of
crankshafts up to 7 meters length with owned
workshop machinery. Vesmec owns one of the
largest crankshaft grinding machine in Turkey.
•
•
•
•
•
•
•
•

In-situ crankshaft grinding
In-situ block boring
Laser alignment control of engine block
Re-alignment of bended crankshafts
Control of hardness
MPI test
Measurement of surface roughness
Cylindrical grinding

• Cylinder covers
• Piston heads, piston skirts and piston
ring grooves
• Exhaust valves and seats
• Exhaust valve cages
• Connecting rods
• Engine block surfaces
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Danışmanlık ve Gemi İşletmeciliği
Vesmec müşterilerine tam donanımlı teknik
yönetim ve ISM yönetim hizmeti sunmaktadır.
Aynı zamanda Survey (SS-DD) sürecinde tam
sorumluluk alarak, tersane bakım/tamir
aşamalarında en doğru bütçeyi sunmaktadır.
-

Gemi Kiralama Departmanı
Teknik Departman
Operasyon Departmanı
Acente Departmanı
Güvenlik Departmanı

Bununla birlikte Vesmec; işletme harici
gemilere de Dry Dock, Special Survey
ve Tamir için tersaneye gelen gemilerde
süreci başarıyla yönetmektedir. En kısa
sürede, kaliteli işçilik ve uygun bütçe ile
tamamlanması konusunda deneyimli teknik
ekibiyle hizmet vermektedir.

•
•
•
•

İşin sürecinin belirlenmesi
Günlük tamir sürecinin aktif olarak takip edilmesi
Tamir raporlarının hazırlanması
Klas ve Bayrak kuruluşlarının tamir ile ilgili 		
taleplerinin yerine getirilmesi
• Final iş listesi ve maliyetin çıkartılması ve gemi
dosyası olarak sunulması
Vesmec ayrıca operasyondaki gemilerin teknik
idaresi ve oluşabilecek hasar-arıza
durumlarında profesyonel destek vererek
uygun raporlama ile birlikte sürecin
sigorta, klas ve ilgili kurumlar
açısından doğru bir şekilde
yönetilmesini sağlamaktadır.

Tamir öncesi hedeflenen bütçe ve sürenin
yakalanmasındaki başarı Vesmec’in
uzun yıllara dayanan tecrübesinden
kaynaklanmaktadır.

The success of seizing the objective of targeted
budget before repair, comes from Vesmec’s
long time experience.

Dry Dock, Special Survey ve Tamir Süreci;
• İşin tanımına uygun tersanelerin
bulunması
• Fiyatlandırma yapılarak,
alternatiflerin tamir öncesi
bütçe raporuyla sunulması

Consultancy and Vessel Managership
Vesmec provides full equipped technical and
ISM management service to its customers.
Taking the full responsibility during Survey
(SS-DD), Vesmec offers the best budget in
dockyard maintenance/repair processes.
-

Chartering Department
Technical Department
Operational Department
Agency Department
Security Department

Vesmec successfully manages Dry Dock,
Special Survey and Maintenance processes
for the vessels. With an assisting experienced
technical team, Vesmec offers qualified labor
and optimum budget within the shortest time.

Dry Dock, Special Survey and Repair Process;
• The presence of appropriate shipyard to the
entire job
• Presenting appropriate price offered with
pre-budget report
• Determining the business process
• Daily monitoring of active repair process
• Preparation of repair reports
• Fulfillment of demand on the repair of
Classification and Flag institutions
• Managing the final docket list and cost to be
presented as the vessel file
Vesmec also gives appropriate professional
support in reporting technical administration of
ships and damage-fault situations by managing
the process correctively in terms of insurance,
class and related institutions.
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SATIŞ/YEDEK PARÇA
OEM Yedek Parça

İkinci El Yedek Parça

Vesmec, "güvenilirlik" ve "hızlı teslimat"
ilkeleriyle tüm gemi/enerji santrali
ekipmanları için uygun fiyatla yedek
parça temini gerçekleştirmektedir.

Vesmec, tüm gemi ekipmanları için yedek parça
temininin yanı sıra geniş ikinci el yedek parça
parkuru ile müşterilerine hizmet vermektedir.

• Tüm 2 ve 4 stroklu makineler için
OEM yedek parça temini
• Her tür şanzıman dişli imalatı
• Tüm yardımcı makineler (pompa, 		
seperatör, kompresör) için yedek
parça temini

• Tüm gemi ekipmanları için OEM ve 2. el
yedek parça temini
• Geniş ikinci el ana makineler ve
yardımcı makineler
• Gerekli bakımları yapılarak teslimat için
bekleyen geniş stok
• Sürekli güncellenen stok kontrol sistemi
sayesinde güvenilir teslimat

Second Hand Spare Parts

SALE AND SPARE PARTS
OEM Parts
Vesmec provides reliable and correct spare
parts supply with competitive price and
shortest delivery time for all ship equipment.
• Providing spare parts for all brands
of 2 and 4 stroke engines
• Manufacturing all kinds of reduction gears
• Providing spare parts for all kinds of 		
auxiliary machinery (pumps, purifiers, 		
compressors)

Vesmec offers all kinds of second hand ship
equipment as well as wide-ranging second
hand spare parts.
• OEM & 2nd hand spare parts supply for
all ship equipment
• Wide inventory of main engines and 		
second hand engines
• Wide inventory of renewed stocks
• Continuously updated inventory control
system ensures reliable delivery

ENERJİ / GÜÇ SANTRALLERİ
ENERGY / POWER PLANTS

ENERJİ - GÜÇ SANTRALLERİ /
ENERGY - POWER PLANTS

Vesmec, enerji sektöründe yurtiçi ve yurtdışında yer alan
özel ve kamuya ait santrallerde LFG, SG, DF ve dizel ile
çalışan toplamda 1000 MW’a yakın güce sahip santralin
bakım, işletme ve yedek parça tedarik süreçlerini başarıyla
tamamlayarak sektörde öncü firma konumuna gelmiştir.
Faaliyet Alanlarımız
• Güç santralleri kurulum ve işletmesi
• Güç santralleri planlı bakımları
• Yedek parça temini
• Kritik makine tamirleri
• Reconditioning
• In-situ machining

Vesmec became a very well experienced company
regarding power plant management and maintenance.
Vesmec has long term maintenance/management
contracts with power plants which has LFG, SG, DF and
diesel having a total power near 1000 MW.
•
•
•
•
•
•

Planned maintenance
Setup and management
Spare parts supply
Critical engine repairs
Reconditioning
In-situ machining

LFG ÇÖP BİYOGAZI
LANDFILL BIOGAS
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Yenilenebilir enerji çalışmaları kapsamında
Vesmec, özellikle çöp biyogazından elektrik
üretimi üzerinde birçok bölgede faaliyet
göstermekte olup, Kırklareli katı atık tesisi
içerisinde 2 MW gücünde elektrik enerjisi üretim
santrali kurulumuna başlamıştır. 2018 Ocak ayı
itibariyle elektrik üretimine geçilecektir.
Çöp biyogazı; organik maddelerin, kentsel katı
atık ile ticari ve endüstriyel atıkların anaerobik
bozuşması sırasında ortaya çıkar ve %50’den
fazlası metan gazıdır. Metan, atmosferdeki
CO2 dengesini bozan sera gazlarından en
önemlisi olup, diğer gazlarla karşılaştırıldığında
atmosfere verdiği zararın eşdeğer gazlara
göre 21 kat fazla olduğu hesaplanmıştır. Çöp
biyogazının toplanarak enerjiye dönüştürülmesi,
çevre açısından önem arz etmektedir.

Çöp biyogazının oluşması; atık kompozisyonu, çöp
sahası depolamasının yüksekliği, yoğunluğu, hava
sıcaklığı, atmosferik basınç yağış düzeyleri, atık
bileşimi, sıkıştırma, nem ve birçok diğer faktöre
bağlıdır. Vesmec, çöp sahası tasarımı, atıkların
profesyonel yönetimi ile en yüksek miktarda
gazın çıkartılması ve maksimum elektrik üretimi
konusunda rakiplerine göre farklılık yaratmaktadır.
Vesmec, sahip olduğu tecrübe ile gerek
çevreye, gerekse bağlı çalıştığı
belediyelere maksimum kazanç
imkanını beraberinde
getirmektedir.

Transforming landfill biogas into energy
becomes more of an issue for nature.

Within renewable energy studies, Vesmec is
active on producing electricity from landfill
biogas in many regions and started the
installation of electricity power plant having
2 MW power in Kırklareli solid waste facility.
Electricity production will be started by
January 2018.
More than 50% of landfill biogas is methane
gas and it occurs during the anaerobic
decomposition of organic substances,
municipal solid waste, trade and industrial
effluents. Being the most important
greenhouse gas damaging the CO2 balance in
atmosphere, methane causes 21 times more
harm to the atmosphere in proportion to
equivalent gases.

The formation of landfill biogas depends
on many factors like waste composition,
length, density and temperature of waste
area storage, atmospheric pressure rain
level, waste combination, compressing
and moisture. Vesmec makes a difference
among its competitors about waste area
design, professional management of wastes,
extracting maximum gas and electricity
production.
Having a considerable experience, Vesmec
provides maximum income opportunity for
both nature and related municipalities.
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