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ENTT Enerji, Türkiye Elektrik Piyasasına hizmet etmek amacı ile 1998 
yılında bir Enerji Taahhüt ve Ticaret A.Ş. firması olarak kurulmuştur. 

Uzun yıllara dayanan ve deneyime sahip üst düzey yöneticiler 
tarafından kurulan şirket, Enerji Üretim Tesisleri ile ilgili finansmanı, 
mühendisliği, müteahhitti, inşaat ve devreye alınması konusunda 
oldukça tecrübelidir.

Firmamız kuruluşundan bu yana, 4000 MWe üzerinde kurulu 
güç kapasitesine sahip santrallerin yapılmasında yer almıştır. 
Şirketin enerji pazarındaki geçmişinin yanı sıra, bir ekip 
olarak, mühendislikten c-seviye yönetim ve ortaklığa kadar 
farklı konumlarda rüzgar, hidro, termik ve gaz santrallerinin 
geliştirilmesinde 30 yılı aşkın deneyime sahibiz. ENTT ENERJİ, hızla 
büyüyen Türkiye Enerji Piyasası’na hizmet etmek için ortakların 
sektördeki engin deneyimlerini birleştirmek amacıyla kuruldu. 

Enerji Sektöründeki 20.yılımızda, şirket yapısını yeniledik ve iş 
alanlarımızı genişlettik. Bugün, anahtar teslim enerji santralleri 
çözümlerinden, birleşme ve satın almalar için teknik durum tespiti 
yapmaya kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunmaktayız. Enerji 
Üreticileri için sadece Türkiye’de değil, Doğu Avrupa ve Afrika’da 
enerji üretim projeleri geliştirmekteyiz. ENTT ENERJİ, enerji üretim 
çözümlerine ek olarak Türkiye’deki elektrik dağıtım ve iletim 
sistemlerinin akıllı şebekelere dönüşümüne geliştirdiği proje, ürün 
ve çözümlerle katkı sağlamaktadır.

Enerji santrallerinin sofistike ve karmaşık yapısı, fizibilite etütleri, 
taahhüt, inşaat ve işletmeye alma konuları deneyim ve yüksek 
düzeyde verimli bir organizasyon kurulumu gerektirir. ENTT ENERJİ, 
nitelikli yapısı ile enerji yatırımlarında çözüm ortağınız olmaya 
hazırdır.

İleri mühendislik, engin deneyim ve kapsamlı hizmet sunuyoruz.
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VİZYONUMUZ

ENTT Enerji 1998 yılında kurulduğundan 
beri “İş mükemmelliği”ni kurumsal vizyon 
olarak benimsemiştir.  

Böylece kurumsal kültür ve yetkinliğe 
büyük önem veriyoruz ve onları hedefimize 
ulaşmak için gereken uyum ve uzmanlığı 
sağlayan hayati bir unsur olarak görüyoruz.

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ 

İş mükemmelliği ve ilerlemenin yolunun, 
ahlaki ilkeler ve toplumumuzun temel 
değerleri tarafından şekillendirilmesi 

gerektiğine inanıyoruz.
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MÜHENDİS MÜŞAVİRLİK 

ENTT Enerji, kömür, doğal gaz, biyokütle ve biyogaz, rüzgar, hidro 
ve güneş enerjisi gibi her türlü enerji üretim tesisi için mühendislik 
çözümleri sunmaktadır. Projenizin gereksinimlerini ve hedeflerini 
erken aşamalarda anlamak için ekibinizle yakın bir şekilde 
çalışıyoruz. 

Hedefimiz basit; en zor problemlerinizi çözmek. İster bir greenfield 
projeniz olsun, ister enerji tesisinizde önemli geliştirmeler yapma 
isteğiniz olsun, ekibimiz gerekli deneyim ve becerilere sahiptir. 
Gelişmiş proses teknolojilerimiz ve yenilikçi yaklaşımımızla 
yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlıyoruz.

Biz ekip çalışmasına inanıyoruz ve zorluklarla başa çıkmanızda 
yardımcı olurken özel destek almak için dünyanın en büyük 
mühendislik firmalarıyla iş birliği yapıyoruz. Bu küresel yaklaşım, 
projenizin ihtiyaç duyduğu uzmanları dünyanın herhangi bir 
yerinden getirmemizi sağlar.

Yatırımınız uzmanlığımızla güvence altına alınacaktır.

ELEKTRİK DAĞITIM

Türkiye’deki Elektrik Şebekesi, bölgedeki hızlı gelişmeleri yakalamak 
için iyileştirmelere ihtiyaç duymaktadır. 

ENTT, dağıtım ağı operatörleri ile buluşur, güvenilir bir tedarik 
sağlamak ve başlıca zorluklarını aşmak için çözümler üretir. Ekip 
üyelerimiz, yetenekleri ve deneyimleriyle şebeke operatörlerine 

planlama, bakım, ekipman ömrünü uzatma, elektrik şebekelerini 
çalıştırma ve izleme konularında yardımcı olacak akıllı çözümler 

sunar.

Verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve işletme maliyetleri en aza 
indirmek, hem kâr, hem de müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu 

etki bırakan verimli bir güç şebekesi sağlar. Ayrıca mühendislik, 
uygulama ve satış sonrası destek sağladığımız YG/OG ekipmanlarına 

faydalı, Vizimax Inc. Ürünlerinin tek distribütörüyüz. 
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PROJE GELİŞTİRME

Proje geliştirme, öngörülü fikirleri uygulanabilir projelere 
dönüştürmeyi amaçlamaktadır. ENTT Enerji olarak sadece proje 
geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda enerji projelerinin her 
aşamasına yön veriyoruz. 

Hizmetimiz kapsamlıdır ve kavramsal tasarım, teknoloji seçimi, 
pazar araştırması, yer seçimi, teknik ve ticari fizibilite, gerekli izin 
ve lisansların alınması, banka kredilerinin temininde yardım, satın 
alma, montaj ve işletmeye almayı içerir.

Birlikte hayalinizdeki enerji projesini hayata geçirebiliriz.

DUE DILIGENCE - DEĞERLENDİRME

Due Diligence, bir şirketin birleşmesi veya devralınmasından önce 
enerji varlıklarındaki teknoloji, ürün, tasarım ve prosesin analiz 

edilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. Bu değerlendirme, satın 
alma veya satış işleminde yer alan maliyetler ve riskler hakkında 

bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Servisimiz tanınmış küresel 
ortaklarımızla birlikte teknik, mevzuat, ve ticari durum tespiti ve 

fizibiliteleri içermektedir. Durum tespiti ile birlikte, enerji üretimini 
optimize etmek ve belirli bir kazanç için uzun vadeli strateji 

geliştirme ve planlama gibi hizmetler sunuyoruz. Durum tespiti, 
sadece kararlar için değil, aynı zamanda finansal hedefler için de 

önemlidir. ENTT, finansal kuruluşlar tarafından enerji yatırımlarının 
uzmanı olarak güvenilmektedir. 

Türkiye Enerji Piyasası konusundaki geniş bilgi ve tecrübemizle, 
değerlendirme aşamasından başlayarak satış / birleşme 

anlaşmasının imzalanmasına kadar destek sağlıyoruz. Bizim 
yardımımızla, beklentilerinizin karşılandığından emin olursunuz.
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ENERJİ SANTRALİ REHABİLİTASYONU

Teknolojik ilerlemeler, çevre mevzuatı, hükümet düzenlemeleri 
veya operasyon saatlerini yükseltmek nedeniyle, enerji 
sistemlerinin performansını artırmak için enerji varlıklarının 
sürekli olarak geliştirilmesi gerekir. Tesisin dikkatli ve kapsamlı 
bir değerlendirmesinin ardından, en düşük maliyetle maksimum 
performans artışını mümkün kılan çözümler öneriyoruz. 

Sonuçlar; ekipmanın performansını optimize ederek tesisin genel 
verimliliğini artırmak, sistemi dizayn kapasitesine getirmek, tesisin 
güvenilirliğini arttırmak, ekipmanın ömrünü uzatmak ve tesisin 
olumlu ticari etkisini artırmak olacaktır.

Hizmetlerimiz arasında saha çalışmaları üzerinden değerlendirme, 
uygun maliyetli çözümler, ekipmanların değiştirilmesi-modernize 
edilmesi, personellerin teknik eğitimi ve denetimi yer almaktadır.

PAZAR VE STRATEJİ

Türkiye Enerji Piyasası benzersizdir ve eğer girmeyi planlıyorsanız, 
sağlam iş hamleleri ve stratejileri yapmak için piyasanın tüm 

dinamiklerini bilmeniz gerekir. Size rehberlik etmek ve piyasanın 
gerçek potansiyelini keşfetmenize yardımcı olmak istiyoruz. 

Bir enerji kazancı elde etmek isteyen yatırımcılar, ekonominin ve 
politikanın kendine has olduğu bir pazardan geçmelidir. Dolayısıyla, 
kazançların gerçek değerleri her zaman net değildir. 4000MWe’den 

fazla kurulu güç ve yirmi yıllık deneyimimizle, gerçek sonuçları 
daha hızlı almanızı sağlayacak kararlar almanıza yardımcı olacak 

değerlendirme, ön görü ve tavsiyeler sunuyoruz.

Dünyanın en büyük enerji ekipmanı üreticilerinden bazıları, 
ürünlerini rakiplerinin önüne geçiren piyasa hareketlerini 

anlamalarını sağlaması için ENTT Enerji’yi seçiyor. Şirketlere her 
ürün için kısa vadeli ve uzun vadeli stratejiler içeren bir yol haritası 
oluşturuyor ve gerçekçi, karlı ve sürdürülebilir hedefler belirliyoruz.
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PERFORMANS OPTİMİZASYONU

Enerji optimizasyon stratejilerinizi iyileştirmenize ve enerji 
santralinizden en iyi performansı almanıza yardımcı oluyoruz. Farklı 
çalışma koşullarında veri toplayıp analiz ettikten sonra, sistem 
performansının engellendiği bölümleri belirlemek için operasyon 
ekibinizle ortaklık kuruyoruz. Maliyet-kazanç esasına göre öncelikli 
olarak yapılan iyileştirmelerin bir listesini ve bir optimizasyon 
stratejisi sunuyoruz. Bu stratejiyi izlemek, enerji üretimini, sistem 
verimliliğini ve işgücü verimliliğini artıracak, dolayısıyla büyük 
finansal kazançlar elde edilmesini sağlayacaktır.

Yakıt- sarf malzemeleri tasarrufu ve verimli işgücü kombinasyonu ile 
performans optimizasyonu çözümlerimiz, enerji varlıklarınızda talep 
edilen finansal iyileştirmelerin karşılanmasını sağlayacaktır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji maliyetleri, tesislerin işletme giderleri içinde genellikle 
en büyük kalemlerdendir. Üretim seviyelerini korurken enerji 

kullanımını azaltmak zor bir iştir. Vizyon sahibi işletme sahipleri 
bu zorluğun üstesinden gelmek için güvenilir ve deneyimli 

profesyonellere yönelir ve bu iş birliğinin büyük finansal 
getirilerinden faydalanır. Uzmanlarımız, teknik, işlevsel, düzenleyici 

ve yönetimsel deneyimlerin bir kombinasyonunu gerektiren enerji 
verimliliği stratejileri sunar.

ENTT Enerji, tesisleri değerlendirmek için Enerji Denetimlerini tam 
izleme ve hassas ölçümlerle gerçekleştirir. Bu değerlendirmeler 
en fazla tüketim, enerji israfı ve enerji arzındaki verimsizlikleri 

belirleyecektir. Değerlendirme tamamlandıktan sonra, çözümlerin 
çoğu genellikle küçük sermaye yatırımları gerektirir ve uygulaması 

kolaydır ayrıca yüksek getirileri vardır. 

Enerji tasarrufu önlemlerinin bariz mali faydalarının yanı sıra, 
enerji israfının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için 
enerji verimliliği şarttır. Diğer her türlü israf gibi, enerji israfı da 

gezegenimizin ve ülkemizin omzunda büyük bir yüktür.
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PROJE YÖNETİMİ

Enerji projeleri artık çevre mevzuatı ve artan hükümet 
düzenlemeleriyle her zamankinden daha karmaşık hale gelmiştir. 
Şirketler ve hissedarları enerji yatırımlarından hızlı sonuçlar 
beklerken, enerji piyasasının ciddi zorluklarını göz ardı ederler. Proje 
yönetimi hizmetleri, kaynakları verimli bir şekilde tahsis ederek 
şirketlerin zamanında ve makul bütçede kalmalarına yardımcı olur.

Uzmanlığımızla, özel proje yönetimi stratejileri geliştirir ve 
zamanında proje teslimi sağlamak için bu stratejiyi uygularız. 
Ekibimiz, şirketinizin yüzde yüz güvenebileceği, enerji sektörünün 
deneyimli proje yöneticilerine sahiptir.

TEDARİK

Maliyet ve yapım süresinin azaltılması söz konusu olduğunda 
tedarik çok önemlidir. Malzeme ve ekipman tedariği, enerji 

projelerine yatırım maliyetlerinin tipik olarak en az % 50’sidir. Kısa 
sürede en iyi maliyet-performans oranına sahip doğru ekipmanı 

sağlayacak doğru satıcıyı bulmak zor bir iştir.

Satıcılar, genellikle belirli parçaların üretimini dağıtmak için yerel 
şirketlerle çalışma konusunda oldukça esnektir. Bunu kolaylaştırarak 

maliyeti ve zamanı büyük ölçüde azaltıyoruz. Müteahhit firmanın 
işletmeye alma tarihini ileriye taşıması, planlanmamış gelirde 

milyonlar anlamına gelebilir.

Tedarik sürecinin sorunsuz ve verimli olmasını sağlamak için her 
ayrıntıyı dikkate alıyoruz. Genişletilmiş hizmetlerimiz; kurulum 

yönetimi, satıcıların kalitesini onaylamak- üretim tesisi ziyaretleri, 
diğer onaylar vb., lojistik yardım ve hassas planlamayı içermektedir.
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VIZIMAX SynchroTeq® Plus

Kontrollü anahtarmala cihazı -CSD- yüksek gerilim ve orta gerilim devre kesiciler 
için “Bağımsız Üretici” çözümüdür, yeni veya mevcut ekipmanlara uygulanabilir. 
SynchroTeq Plus, en üst düzey sektör kalite ve performans standartlarına uygun 
olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

SynchroTeq Plus’ın Avantajları:

• Başlangıç akımını azaltır;
• Voltaj bozukluklarını ortadan kaldırır;
• Transformatörler üzerindeki mekanik ve elektromanyetik gerilmeleri  sınırlar;
• Bakım maliyetlerini düşürür;
• YG ekipman ömrünü uzatır;
• IEC 61850, DNP3 ve Modbus haberleşme uyumluluğu vardır;
• YG ekipman izlemeyi destekler.
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VIZIMAX SynchroTeq® Lite

SynchroTeq® Lite, SynchroTeq® Plus’ın YG devre kesicileri ve OG anahtarlama 
cihazlarını hedefleyen bir uzantısıdır.

Bağımsız kutup mekanizmalı YG devre kesiciler ve OG şalt cihazları için kompakt 
bir Kontrol Anahtarlama Cihazıdır (CSD), SynchroTeq Lite özellikle kapasitör 
bankaları, şönt reaktörleri, filtreler ve güç transformatörleri anahtarlama projeleri 
için tasarlanmıştır.

SynchroTeq Lite, kapsamlı  Kontrollü Anahtarlama mod setine sahiptir ve çeşitli 
uygulamalarda önemli ölçüde iyi performans gösterir.
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Kapasitor Bankı- MSC/MSCDN

Güç Transformatörleri (Pik Gerilimi)

Güç Transformatörleri (Artık Akı)

Paralel Güç Transformatörleri (Artık Akı)*

Kablolar (OG, YG, denizaltı)

CB and half (herhangi bir kV seviyesi)

SynchroTeq 
Lite

SynchroTeq 
Plus

SynchroTeq Plus 
+VL ölçümü

SynchroTeq Plus

UHV (Ultra Yüksek Gerilim)'ye kadar
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POWERSIDE PQube® 3 Güç Analizörü
PQube® 3 serisi yüksek hızlı, tüm güç kalitesi bozulmalarını ve çevresel 
işlem parametre verilerini gerçek zamanlı olarak ölçer, tanımlar ve kaydeder. 
Doğrudan 690 V’a kadar olan gerilimlere bağlanır ve şebeke frekansını, kablo 
yapılandırmasını ve nominal gerilimi otomatik olarak algılar, otomatik olarak 
yapılandırır. 

PQube 3 serisi, sezgisel dokunmatik ekran, 14 adede kadar enerji ölçüm kanalı, 
4 ölçüm, alarm ve otomatik raporlama gibi etkileyici özelliklere sahiptir. PQube 
3, üretim ekipmanlarına, veri merkezlerine ve zorlu ortamlara kolayca sığacak 
şekilde sağlam ve kompakt bir yapıya sahiptir.
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Özellikleri
• Otomatik yapılandırır, şebeke frekansını, kablo yapılandırmasını ve nominal voltajı 
          otomatik olarak algılama
• Tek veya üç fazlı yüklerde veya bir yük kombinasyonunda kullanılır
• 8 veya 14 adede kadar tek fazlı enerji ölçüm kanalında 4 çeyreklik ANSI Sınıf 0.2 
          gelir sınıfı enerji
• Verilere uzaktan veya e-postayla gönderilen kullanıcı tanımlı görüntü tabanlı  
          raporlarla erişim
• Yüklenecek yazılım veya dönüştürücü ihtiyacı yoktur.
• 13’ten fazla dilde arayüz
• Dokunmatik ekran ve kurcalamaya karşı koruma kapağı 
• 32 GB dahili flash bellek yıllar süren veri ve olay depolama
• Onaylı UL, CSA, ROHS, FCC, IEC, ANSI, TUV ve EMC uyumluluğu

Yararları

• Çok yönlü, güç analizörü, kontrolör, voltaj monitörü ve gelir sınıfı bir metre olarak 
          kullanılır.
• Parametre belirtilerini gerçekleşmeden önce güç, çevre veya işlemden haberdar 
          eder.
• 7/24/365 gerçek zamanlı olarak izler, kaydeder ve raporlar.
• Güç kalitesinin temel nedenini saptar veya ilgisiz sorunları belirler.
• Her yere monte edilir, DIN rayına, direk montajına, duvar montajına veya raf 
          montajına takılır.
• Elektrik maliyetlerini ve ekipman arızasını azaltır.
• Dalga boyu rahatsızlıklarının veya kontrol cihazlarının açıklanamayan sıfırlanmasını 
          azaltır.
• Ticari binalarda elektrik oranı yapısı maliyetlerini doğru bir şekilde tahsis etmek 
          için kullanılır.
• Arıza durumunda günlük, haftalık veya aylık anlaşılabilir ve işlem yapılabilir veriler 
          sağlar.
• ÜCRETSİZ rapor yazar yardımcı yazılımı ve Modbus gerçek zamanlı kontrol paneli 
          sağlar.

Uygulama
• Yarı iletken üretimi ve yarı iletken araçları,
• Hastanelerde veya sağlık tesislerinde tanısal görüntüleme ekipman sistemleri
• Veri merkezleri, telekom ekipmanı ve kuleleri
• Açık deniz platformları, deniz araçları veya uzaktan kumandalı araçlar
• Havaalanları ve tren istasyonları
• Ticari ve Endüstriyel Tesisler
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ŞİRKET ADI

ENTT ENERJİ TAAHHUT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADRES

MUSTAFA KEMAL MAH. DUMLUPINAR BULVARI 
274/7 B BLOK NO:24 MAHALL ANKARA

06520 ÇANKAYA/ANKARA

TELEFON

+90 (312) 473 63 30

+90 (312) 473 63 31

EMAIL

info@enttenerji.com


