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Mühendislik ve  Bakım & Onarım

AVESKON All Your Needs In One Hand  
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BAĞLILIK
AVESKON, müşterilerimiz için çözüm 
üretmede ve onların hedeflerine 
ulaşmalarında proaktif bir rol üstlen-
mektedir. Kalıcı ilişkiler kurmak, bizim 
iş amacımızın temelini oluşturmaktadır.

TAKIM ÇALIŞMASI
Tüm müşterilerimiz ile aynı takımın 
oyuncuları gibi çalışıyor ve hedeflerine 
ulaşmaları için onlara destek oluyoruz.
                                                                   

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sürdürülebilir olmayı, uzun dönemli bir-
liktelik ve başarı kazandıracak, sorumlu 
bir kurumsal davranış olarak görüyoruz.

         

AVESKON, çalışmalarının 
temelinde mühendis-
lik ve tasarım faaliyetleri 
olan, bakım  & onarım 
konularında uzmanlaşmış, 
endüstriyel hizmet veren 
bir firmadır. 

AVESKON, karbon çeliği,  
paslanmaz çelik “ferri-
tic, östenitik, duplex” ve 
yüksek alaşımlı basınçlı 
ekipmanların, depolama 
tanklarının, eşanjörlerin, 
borulamaların ve boru 
hatlarının tasarımı, 
montajı, bakımı ve onarımı 
konularında ilgili sektör-
lere hizmet vermektedir.

Tüm İhtiyaçlarınız Tek Bir Adreste
AVESKON ailesi olarak, tasarım, montaj ve bakım & onarım konularında 20 
yıldan fazla ortak tecrübeye sahibiz. Tutkumuz olan inovasyon, mükemmeliyetçi 
yönetim ve sürekli gelişim bizi rakiplerimizden ayıran temel özelliklerimizdir.

TEMEL 
DEĞERLERIMIZ
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AVESKON olarak verdiğimiz hizmetler birçok sektörün iş kolunu kapsamaktadır. 
Petrol Rafinerileri, Elektrik Santralleri,  Maden ve Metal İşletmeleri, Kimy-
asal Tesisler ve Depolama tesislerin de ekip olarak en iyi hizmeti vermekteyiz.

Sektörler

Petrol Rafinerileri
Güvenli operasyon, planlanmamış duruşlardan kaçmak veya ko-
runmak, düzenli olarak rafineri ekipmanlarının bakım ve onarımını 
sağlamak, rafineri üst yönetiminin görevlerinden bir kaçıdır

AVESKON, tüm duruş ve kontrol işlemlerinin planlanmasında 
ve yönetilmesinde, bakım onarım işlerinin yürütülm-
esi, tesis duruş süresi ve harcamalarının minimalize edilm-
esi ile tüm rafineri müşterilerimize yarar sağlamaktadır.

Elektrik Santralleri
Amacınız ister üretimi arttırmak için mevcut tesisi-
nizde revizyon çalışmaları yapmak olsun, ister tesisin 
güvenliğinin en üst seviyelere çıkarmak olsun,  tüm bu 
konularda yenilikçi ve sürdürülebilir hizmet verilmektedir.

Tüm bu hizmetlerin yanı sıra bakım onarım faali-
yetleri için daha yenilikçi çözümler sunuyor, bunun 
yanında mevcut ekipmanların ve boru hatlarının du-
rum analizlerini yapıp detaylı bir raporlama sunabiliyoruz

Maden ve Metal Tesisleri
AVESKON kömür, nikel, demir cevheri, dökme malzeme 
taşıma ve kömür işleme sistemleri için montaj, bakım ve 
onarım, mühendislik, satın alma hizmetleri de dahil ol-
mak üzere büyük ölçekli madencilik servis sağlayıcısıdır

Amacımız, müşterilerimizin tehlikeli prosesler içeren maden 
ve metal tesislerinde uzun yıllar sürdürülebilir ve güven-
li bir tesis bütünlüğünü sistemli bir şekilde sağlamaktır.

Kimyasal Tesisler
Kimyasal Tesislerde birçok, ekipmanlara ve boru hatlarına 
kısa sürede büyük zararlar verebilen agresif ürünler, pros-
es sıvıları ve gazları mevcuttur. Dolayısı ile bu tesisler  kon-
trol altında olmaz ise ve gerekli bakım ve onarımlar pro-
fesyonel yaklaşım ile yapılmaz ise risk çok yüksek orandadır. 

AVESKON olarak bu riski minimalize ederek, müşterilerimizin 
güvenli bir şekilde operasyonlarına devam etmelerini sağlıyoruz.
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Servislerimiz
AVESKON olarak müşterilerimize üç ana başlık altında hizmet veriyoruz. Bunlar    
Mühendislik ve Tasarım, Bakım ve Onarım, Özel Servislerdir.

Mühendislik ve 
Tasarım
Mühendislik Departmanı altında Termal 
ve Proses Tasarımları, Basınçlı Kapların ve 
Depolama Tanklarının Tasarımları, Borula-
ma ve Stres Analizleri, Özel Stres analizleri 
ve modelleme hizmetleri verilmektedir.
Tüm bu faaliyetler, mekanik ve 
inşaat disiplinlerinde uzmanlaşmış  
Mühendislik ve Tasarım Bölümü 
uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Bakım ve Onarım            
.
Bakım ve Onarım Departmanı altında 
Basınçlı kap, Depolama Tankı, Borulama 
ya da Boru Hatlarına bakım veya tamir 
hizmetleri verilmektedir. Bunların dışında 
tesis duruşlarında müşterilerimize                
birçok kapsamda destek verilmektedir.

Özel Servisler                     
.
Temelde mühendislik ve çözüm ortaklığı 
olarak özel servislerimiz de mevcut-
tur. Risk esaslı kontroller / denetimler, 
servis uygunluk analizleri, korozyon 
analizleri, gibi hizmetler verilmektedir.
AVESKON olarak biz,  tüm bu özel servisler 
ile, tesisinizin ve ekipmanlarınızın 
ömürleri boyunca sıkıntısız bir şekilde 
çalışmasını amaçlıyoruz ve öngörülmey-
en masrafların çıkmasını engelliyoruz.

Mühendislik ve Tasarım
Tüm tasarım ve gözden geçirme faaliyetlerimiz konularında yüksek tecrübeye sa-
hip Mühendislik ve Tasarım Departmanı uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır

               Termal  Analizler

Basınçlı Kaplar ve Depola-
ma Tankları

               Özel Analizler

Borulama ve Stres Analizleri

AVESKON kapsamlı mühendislik analizleri, termodinamik ve akışkan dinamiği 
hesaplamaları hizmetleri vermektedir. Hesaplamalarımız ekipman tasarımcılarına, ver-
imli tasarım için teknik bilgi ve güveni , kompakt ve maliyet donanımlarını vermektedir.

Tüm tasarımlarımız ve hesaplamalarımız, ilgili dizayn standardının tüm detaylarını 
içeren, en yeni ilgili yazılımlar veya kendi tasarımımız olan hesap formları kullanılarak 
yapılmaktadır. Tasarım sırasında kullanılan ekipmana ait teknik çizimler gerekli imalat 

için tüm detayları içermektedir.

AVESKON olarak ekipmanların mevcut durumlarının analizlerini sistemi ya da 
ekipmanı modelleyerek yapabiliyoruz. Yeni tasarımı yapılacak olan ekipmanın tasarım 

iyileştirmeleri konusunda da hizmet verilmektedir.

AVESKON müşterilerine 2 boyutlu ya da 3 boyutlu çizimler kullanarak borulama tasarımı 
ve stres analizleri konusunda hizmet verebilmektedir.
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AVESKON olarak 
müşterilerimize bakım 

& onarım ve acil du-
rum hizmetleri veri-

yoruz. 

Bu hizmetler içer-
isinde tesis duruşları, 
basınçlı kap, depola-

ma tankı ve borulama 
bakımı ve onarımı 
, vana servisleri ve  

boru hattı-borulama 
özel servisleri yer 

almaktadır.

Tesis Duruşları

AVESKON  ister acil onarım süreci olsun, is-
ter büyük duruşlar olsun, müşterilerimize 
ekip ayarlama ve duruşların yönetilmesi 
konusunda uzman servis sağlamaktadır.

Basınçlı Kap  Bakım & 
Onarımı
AVESKON basınçlı kap nozul revizy-
onu, çatlak/hata tamirleri, gövde/
bombe değişimleri konusunda hizmet 
vermektedir. Tüm bu faaliyetler API & 
ASME yetkili basınçlı kap enspektörl-
eri tarafından koordine edilmektedir.

Depolama Tankı Bakım & 
Onarımı

Servis uygunluk çalışmaları sonrası olası 
tamir ve revizyon çalışmaları için API 
enspektörleri süpervizörlüğünde tamir 
ve revizyon işlemleri geçekleştirilir. 

Borulama Bakım & 
Onarımı

Boru hattı ya da üzerindeki herhangi 
bir vana, fittings, vb elemanlar da 
olası hataların tamiri ya da elemanın 
değiştirilmesi konusunda uzman 
ekibimiz ile servis sağlanmaktdır.

Vana Servisleri

AVESKON vana servisleri, sahada 
ya da atölyemizde bakım & onarım 
ve test hizmetleri sunmaktadır.

Bakım & Onarım
AVESKON Güç Santrallerinde, Rafinerilerde, Maden Tesislerinde, Kimyasal Tesislerde ve 
diğer Endüstriyel Tesislerde en kaliteli Bakım Onarım hizmetlerini sunarken aynı za-
manda tesis bakım & onarım maliyetlerinin yüksek oranda düşmesini sağlamaktadır.

Bırakın tüm 
risklerinizi  ve 
bakım & onarım 
maliyetlerinizi 
düşürelim

En İyi 
Hizmet Garantisi
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Bakım & onarım,  
montaj ve acil durum 

müdahelelerinde 
tüm kaynak aktiv-

iteleri, kaynak  müh-
endislerimiz tarafından                                      

ilgili dizayn ve imalat 
standardına uygun 
olarak hazırlanmış 

kaynak prosedürleri   ref-
erans alınarak, sertifikalı 

kaynakçılarımız 
tarafından saha kaynak 
enspektörleri nezaretin-

de yapılmaktadır. 

Bir çok alaşımlı ve egzo-
tik malzemenin kaynağı 
saha ekibimiz tarafından 
çok düşük hata oranları 

ile yapılmaktadır. 

Bu da servisin ka-
litesini yükseltmekte 
, hizmetin süresini ve 

maliyetini büyük oranda 
düşürmektedir.
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Risk Esaslı Kontroller

Risk Esaslı Denetim (RBI) sistemi 
düzenli denetim faaliyetlerinin yürütül-
mesi ve optimum planı geliştirmek 
için kullanılan bir planlama aracıdır.

En yüksek risk,  genelde bir tesisi oluşturan 
sınırlı sayıdaki ekipman ile ilişkilidir.
Risk Esaslı Denetim (RBI) ve sistemin 
oluşturulması, nitel ve nicel  metodolo-
jilerine bağlıdır ve bu yönetim sistem-
leri dikkate alınarak sistem oluşturulur.

Nitel yöntemler deneyim ile mühendislik 
muhakemeleri yapılarak, ilgili ekipmanın 
derecelendirilmesi ile oluşturulur. Ni-
cel yöntemler ise öncelikleri belirlemek 
ve ekipman kontrolü için program-
lar geliştirmek için çeşitli mühendis-
lik disiplinleri kullanılarak yapılır.

Servis Uygunluk

AVESKON Özel Servisleri basınçlı 
kapların, eşanjörlerin, kazanların, de-
polama tanklarının, borulama ve 
diğer özel ekipmanların servis uygun-
luk çalışmalarını yürütmektedir. Bu 
çalışmalar sonucunda, tesisinizde ki 
mevcut, risk arz eden ekipmanların ope-
rasyon şartlarında güvenli bir şekilde 
çalışıp çalışmadığı ortaya çıkmaktadır.

Malzeme ve Korozyon

Korozyon ve malzeme grubumuz , ko-
rozyon ve malzeme kaynaklı hataların 
yeni veya mevcut yapıların üzerindeki et-
kilerini azaltmak için hizmet vermektedir.  

Uzmanlık alanlarımız; Katodik Koruma, 
aşınmaya bağlı hataların analizi, ter-
mal ve mekanik yorulma analizleri.

Özel Servisler

Risk, tehlikenin olasılığı ile şiddetinin bir fonksiyonu olarak ifade edilmektedir. 
AVESKON risk sisteminin tesislere entegre edilmesi, firma tesis duruş harcamalarının 
azalmasını, olası risklerin önceden belirlenmesi ve önlenmesini sağlamaktadır.

AVESKON Özel 
Servisleri öngörül-
meyen önceden 
görmek ve önle-
mek için hizmet 
vermektedir.

Özel Servislerimiz 
ile tesisinizin ya da 
ekipmanlarınızın olası 
arızalarının erken 
teşhisini yapıyor ve 
ömrünü uzatıyoruz.
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Detaylı bilgi için, lütfen iletişime geçiniz.

      ENDÜSTRİYEL HİZMETLER

www. aveskon.com Endüstriyel Hizmetler

AVESKON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Mustafa Kemal Cad. No: 34 Hukukçular İş Merkezi
Kat:3 Kartal / İSTANBUL 

Tel : 0 (216) 999 79 49
Fax : 0 (216)345 02 66

E-mail : info@aveskon.com 
Web  : www.aveskon.com  


