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Enerjide sürdürülebilirli!in en önemli unsurlardan 
oldu!unu biliyoruz. Teknolojik ilerlemeleri tecrübelerimizle 

birle"tirerek enerji sektörüne daimi ve kaliteli bir de!er 
katma hedefiyle ilerliyoruz !



Enerji alanında çalı"anlar sözlerine genellikle enerjinin ya"amımızdaki önemine vurgu yaparak ba"lar. 
Tartı"masız enerji hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Yalnızca günlük hayatımızda de!il; ülkelerarası ili"kilerden, 
toplumların gelecek in"asına kadar enerjinin etkili ve belirleyici olmadı!ı alan yok. Sadece yakın çevremize, 
Do!u Akdeniz’deki enerji senaryolarına, hidrokarbon rezervlerinin ke"fine yönelik global yo!unla"maya baktı!ımızda 
bile enerjinin önemi sanıyorum daha da anla"ılabilir hale geliyor.

Ülkemiz enerji alanında "üphesiz önemli adımlar atmaktadır. Bir taraftan do!algazda enerji kav"a!ı olması, di!er taraftan 
enerjide dı"a ba!ımlılı!ı azaltıcı yatırımlar yapması ve yenilenebilir kaynaklara önem vermesi atılan adımlardan sadece 
birkaç tanesi... Elektrikte ülke kurulu gücü 100 bin MW’a yakla"mı" durumdadır. Bu kurulu gücün olu"umunda özel sektörün 
payı gittikçe artmaktadır.

Ülkeler, küresel rekabette avantajlı olmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sa!lamak için enerjiyi verimli kullanmalıdır. 
Enerjiyi verimli kullanan ülkelerin ekonomik olarak ba"arılı ve rekabette öncü konumda olaca!ı açıktır.
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Yönetim Kurulu Ba!kan"

Enerji..   



Genel olarak baktı!ımızda güvenli enerji konseptinde üç ba"lık ön plana çıkıyor:

- Verimlilik
- Dijitalle"me
- Yenilenebilir kaynakları ço!altma.

Da!ıtım, iletim ve üretim operasyonlarında dijitalle"me ciddi avantajlar olu"turmakta ve kesintisiz, kaliteli enerji 
sunumuna önemli katkılar sunmaktadır.

Global dünya yenilenebilir kaynak tesisinde önemli adımlar atmaktadır. Yakın gelecekte yatırım planlarımızın artarak 
devam edece!i Güne" enerji sistemlerinde tesis yatırım bedellerinin gün geçtikçe dü"mesi önemli avantajlar sunmaktadır. 
En son mini YEKA ihalelerinde ortaya çıkan fiyatlara baktı!ımızda çatı üstü GES uygulamaları daha da elveri"li hale gelmi"tir.

Mensis Enerji, çatı üstü GES uygulamalarında EPC olarak birçok projeyi hayata geçirmenin gururunu ya"amı" bulunmaktadır.

Birçok ilde milyonlarca vatanda"ımızın istifade etti!i elektrik da!ıtım yatırımlarında yüklenici olarak çalı"maktayız. 
Özel sektör enerji tesislerinin yapımını gerçekle"tiriyoruz. Yerli ve yabancı yatırımcılara üretim yatırımlarında; yatırımın niteli!i, 
konsepti ve bölgesi konularında danı"manlık vermekteyiz. Elektrik ve do!algaz da!ıtım bölgelerinde tarifeler konusunda 
danı"manlık faaliyeti vermekteyiz.

Herkesin, her zaman ula"abilece!i temiz enerji için çalı"ıyoruz.



Mensis, enerji yatırımı ve danı"manlı!ı ile 
ba"arılı ve inovatif i" modelleri geli"tirmekte 
ve odaklandı!ı i" alanlarında mü"terileri için 
sürdürülebilir büyüme sa!lamaktadır.

Enerji alanında yatırım yapmak isteyen "irketler
için en uygun modeli, günün en ileri teknolojisi ile 
optimum maliyetle kurarak, maksimum verim 
elde etmesini sa!lamaktadır. Bu alanda, endüstriyel 
i"letmelerin enerji yatırımlarında profesyonel 
destek hizmeti veren Mensis, aynı zamanda 
yenilenebilir enerji yatırımları ve depolama 
sistemleri konusunda danı"manlık hizmeti 
vermektedir.
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De"erlerimiz

Yenilikçilik
Sürdürülebilirlik
Verimlilik01 Uzmanlık

Güvenilirlik02 Mü"teri Odaklılık
Sorumluluk03 Uyum Yetene!i

Sonuç Odaklılık04

#lkelerimiz
Mü$teri odaklı çalı$ma stratejimiz ile “en iyi” olmayı hedefleriz

#nsan kayna"ımız en de!erli varlı!ımızdır
Geli$imin kaynak yaratmaktan geçti!inin bilincindeyiz
#$ ahlakı ve dürüstlük “olmazsa olmaz”ımızdır

Ülkemize güç verme bilinciyle bir dünya oyuncusu olmayı hedefleriz
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FAAL#YET ALANLARIMIZ
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01. Danı$manlık

Elektrik tarifeleri danı"manlı!ı

#letim ve üretim sektörü ileti"im yönetimi

Sektörel payda"larla ili"kiler

Elektrik sektörü mevzuat deste!i

Da!ıtım hizmetleri denetimleri

Üretim faaliyet optimizasyonlarının geli"tirilmesi

Mü"teri memnuniyeti odaklı bilgi deste!i

Akıllı "ebekelerin hayata geçirilmesi

Üretim ve da!ıtım sisteminde elektrik depolama faaliyetleri

hususlarında danı$manlık hizmetleri ve bu kapsamda kamu kurum ve kurulu"larıyla, kamu ve özel tüzel ki"ileriyle ve sair hukuki, 
idari, ticari ve i" ili"kisi içerisinde oldu!u üçüncü gerçek ve tüzel ki"ilerle olan danı$manlık ili$kileri ve i$lerinden olu"turmaktadır.



Enerjide
dijitalle$me
için



02. Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS)

Elektrik da!ıtım sektöründe ilk ve en ba$arılı OSOS projesini hayata geçiren yönetim 
ekibimizin tecrübeleri ile geli"tirilen haberle"me ünitesi (MODEM), uzaktan sayaç okuma, 
açma-kesme, alarm izleme i"lerinin yanında karar destek raporları ile enerji yönetiminde 
i$lerinizi kolayla$tırıyoruz. 

Otomatik sayaç okuma ile beraber, aydınlatma tesisleri yönetimi için astronomik zaman 
rölesi, açma, kapama i"lemleri, trafo merkezleri verileri, alarmlar, izleme vb. özellikleri ile 
AG Scada olarak "ebeke yönetimine imkan vermektedir.

Organize Sanayi Bölgeleri ve Elektrik Da"ıtım !irketleri için ideal çözümler sunuyoruz.



02. Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS)

(Push-pull)
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02. Akıllı !ebeke (Smart Grid)

OSOS
(AMR/AMI)

KKP
(ERP)

CBS
(GIS)

ABYS
(SMGS)

AKILLI !EBEKE
(SMART GRID)
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(Infrastructure
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!#gücü Yönet"m"
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Bakım

(Ma"ntenance)



03. AR-GE

Elektrik Da!ıtım $ebekesi #çin Planlı ve Kestirimci Bakım Sistemlerinin Geli"tirilmesi Projesi, 
verilerin olu"turulması, süreçlerin tasarımı, uygulama ve geli"tirme yazılımını içermektedir.

Da!ıtım Depolama Derinli!i / Elektrik 3D Projesi 
Elektrik 3D projesi

Türkiye’deki enerji depolamanın mevcut durumunu daha iyi anlamak ve gelecekteki potansiyel büyüme için öneriler 
sa!lamak için da!ıtım "irketleri tarafından toplanan analitik bilgi ve verilerin niteliksel ve niceliksel analizlerin 
hazırlanması, elektrik da"ıtma $eklinin modernize edilerek elektrik "ebekesinin verimlili!ini, satın alınabilirli!ini, 
esnekli!ini ve temizli!ini sa!lamayı hedeflemektedir.

Bu projenin amacı, da!ıtım "ebekesinin gerçek teknik parametrelerini dikkate alarak gelecekte gerek duyulacak,
i$letilebilecek depolama kapasitesini ara$tırmak ve muhtemel depolama konumları için öneriler sunmaktır.



Uygulamada 
mükemmellik
için



04. Altyapı Tesisleri

YG (OG) da!ıtım elektrik "ebekeleri tesis i"lerini yürütüyoruz. 



04. Altyapı Tesisleri

YG (OG) da!ıtım elektrik "ebekeleri tesis i"lerini yürütüyoruz. 



ENERJ# ÜRET#M#
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Enerji Üretimi

Trijen, kojen, güne", rüzgâr, biyogaz lisanslı, lisanssız enerji üretimi ile ilgili resmi izin ve onayların alınması

Da!ıtım $irketlerinde Ba!lantı Ba"vurusu ve Ça!rı Mektubu takibi

Proje yapımı ve onayı hizmetleri

Fizibilite ve anahtar teslimi kurulum yapılması ve geçici kabul i"lemlerinin yürüten "irketimiz;

Ülkemizdeki ı"ınımın yakla"ık yarısına sahip Almanya gibi Avrupa ülkelerinin GES kapasitemizin 10 katına 
ula"maları, yakın gelecek için sıfır emisyon planlaması yapmaları, uluslararası ticarette ye$il enerji kullanımın 
önem kazanması, kurulacak tesislerde üretilen enerji maliyetinin regüle tarifenin 1/4 - 1/5’ine  dü"mesi 
ve bu kapsamda  ciddi bir kapasite gereksinimi olu"ması, geri dönü" sürelerinin kısalı!ı gibi nedenlerle, 
odak noktamızı güne$e çevirdik.



Güne$ Enerjisi Santralleri (GES)

Gerçek lokasyonda, üç boyutlu modelleme, 
uyumlu ekipman seçimi, kayıpları minimize eden 
tasarım, yüksek çözünürlüklü data setleri ile dakika 
hassasiyetinde PVsyst 7 programı ile simüle 
ederek, üretim projeksiyonunu olu"turuyoruz.



GES Proje ve Uygulama Süreci

3D Modelleme
Tasarım Optimizasyon
Fizibilite
Proje
Kurulum

Lokasyon
I"ınım
Çatı Yönü & E!imi
Gölge Unsurları
Ürün Ekipman Seçimi
Do!ru Konfigürasyon
Montaj Kalitesi



GES Proje ve Uygulama Süreci



GES Projeleri

EPC olarak gerçekle"tirdi!imiz çalı"malardan örnekler: 



Gelecek için
“0” emisyon
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