






Hakkımızda

Vizyon & Misyon

Kontek, doğal çevrenin ekolojik denge ve kaynaklarını koruyan, bulunduğu 
sosyal çevrenin ve ilişkide bulunduğu tüm tarafların gelişimine katkıda bulu-
nan ve memnuniyetini ön plana çıkaran yönetim politikalarıyla ve modern 
teknolojiyle hizmet vererek ülke ekonomisine katkıda bulunan bir firma olmayı 
kendine misyon edinmiştir.

Kontek’in vizyonu ise, yenilenebilir enerji sektöründe ve endüstrinin her alanın-
da enerji üretim ve verimlilik çözümlerini dijital otomasyon ve görüntüle-
me-raporlama teknolojileri ile birlikte elektrik mühendisliği taahhüt tecrübe ve 
kabiliyetleri ile birleştirerek yatırımcılara ''Mühendislik Çözümleri'' sunmaktır.

Kontek Enerji 1994 yılında Endüstriyel Otomasyon ve Taahhüt Kabiliyetleri ile 
Enerji Verimliliği Çözümleri (AC Motor Sürücüleri) sunma amacı ile kurulmuş 
bir mühendislik firmasıdır. Endüstriyel Tesislerde anahtar teslim elektrik ve 
otomasyon projeleri gerçekleştiren ve bir Elektrik Mühendisliği Firması olarak 
hizmetlerine devam eden Kontek Enerji; uluslararası markaların Türkiye ürün 
satış pazarındaki tek yetkili bayiliğini alarak otomasyon sektöründeki lider 
firmalar arasında yer almıştır.

2013 yılında tüm otomasyon ve taahhüt tecrübeleri ile Konar Enerji’yi kurarak 
güneş enerjisi sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Güncel PV solar, 
depolama ve şebeke otomasyon teknolojilerini kullanarak her geçen gün 
büyüyen Konar Enerji; saha kurulumlarının yanı sıra Endüstride ve Ticari 
yapılarda, Çatı GES projeleri ile solar EPC sektöründe önemli başarılara imza 
atmıştır.

Kontek 25. yılında Konar Enerji ile birleşerek otomasyon, taahhüt, enerji 
verimliliği, solar EPC ve işletme bakım gibi 5 ana operasyonel birimi içerisin-
de barındıran bir mühendislik firması olmuştur. Kontek Enerji 2022 yılının 
sonunda organizasyonel yapısında köklü değişikliklere giderek şirketi gele-
cek hedeflerine taşıyacak olan dönüşüm adımlarını atmıştır. Mevcut faali-
yetlerine ek olarak güncel yönetmeliklere uygun EPC depolama teknolojileri 
geliştirecek ‘’Enerji Depolama’’ birimini ve Türkiye’nin dört bir yanında sürdü-
rülebilir ve katma değerli GES+ projelerini takip edecek ‘’Solar Alliance’’ part-
nerlik ağı birimini bünyesine katmıştır.

Kontek; Enerji ve Ötesi mottosuna uygun olarak 7 ana operasyonel birimi ile; 
yatırımlarını sürdürmeye, üretmeye, geliştirmeye ve büyümeye devam 
edecektir.



Tarihçe





İNOVASYON;

Son teknolojileri takip ederiz ve müşterilerimize yeni 
gelişmelere göre alternatifler sunarız, yeni mühendislik 
çözümleri üretiriz.

MÜŞTERİ ODAKLILIK;

Müşterilerimizin beklentilerinin üstünde hizmet 
sunmak için gerekli altyapıyı ve eğitim sistemini kurarız.

KALİTE;

Yaptığımız her işte yüksek kalite standartlarını benimse-
riz. Uluslararası kabul görmüş standartlara uygun 
hizmet üretiriz.

ÇEVREYE DUYARLI;

Her zaman çevreye karşı koruyucu ve yapıcı oluruz. Bütün 
paydaşlarımızı çevreye saygı konusunda duyarlı olmaya davet 
ederiz.

GÜVEN;

Çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza karşı sözlerimizin 
arkasında dururuz. Güven ortamı oluşturur, ilişkilerimizde 
güvene önem veririz.

İNSANA SAYGI;

Çalışanlarımızın ve diğer tüm paydaşlarımızın düşüncelerine, 
inanışlarına saygı gösteririz. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan 
iş ilişkilerimizi yönetiriz.

Temel Değerlerimiz







Enerji Depolama Birimi; güncel yönetmeliklere uygun EPC 
depolama teknolojileri ile karbon emisyonlarının azaltılma-
sını, yenilenebilir enerjiye dayalı üretimin sürdürülmesini ve 
şebekede oluşan dengesizliklerin minimum düzeye indiril-
mesini amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda enerji depolama sistemleri, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve tüketim 
tesislerinin yedek güç ihtiyaçlarının karşılanmasını sağla-
maktadır. Lityum-iyon & sodyum-iyon, akış bataryaları, hid-
rojen vb. üretim ve tüketime bütünleşik farklı elektro kim-
yasal ESS sistemleri ile enerji verimliliği ve enerji arz güven-
liğine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Politikamız



Çözümlerimiz

Lisanslı Elektrik Santralleri

GES & RES Santralleri

EV Charger & Depolama

Endüstriyel Tesisler

Konut Tipi Mikro Şebeke

Lisanslı Elektrik
Santralleri

Yenilenebilir
Enerji

Endüstriyel 
Tesisler

EV Charger

Hizmet Kapsamı





 
Otomasyon Birimi; endüstriyel tesislerde mühendislik 
kabiliyetleri ve tecrübeleri doğrultusunda proses sisteminin 
izlenmesi ve kontrolüne ait tüm süreçlerde hizmet vermek-
tedir. Sistemin sürdürülebilirliği için network, haberleş-
me-donanım ve yazılım altyapısını kurarak; PLC, HMI ve 
Scada programlarının yazılması ve devreye alınması amaç-
lanmaktadır.

Bu doğrultuda özellikle enerji sektöründeki gelişmelere 
paralel olarak enerji depolama tesisleri ve EV Charger ünite-
lerinin yönetimine yönelik izleme ve kontrol yazılımlarının 
geliştirilmesi birim hedefleri arasında öncelikli olarak yer 
almaktadır. Otomasyon Birimi; Kontek’in yenilikçi yapısıyla 
uyumlu bir şekilde, özellikle enerji alanındaki sürdürülebilir-
lik hedeflerine katkı da bulunulacaktır.

Politikamız



Çözümlerimiz

Network Altyapısının Kurulması

PLC, HMI, Scada Programlarının 
Yazılması

Yazılımın İzlenmesi ve Kontrol ile
İlgili Yazılım Donanımının Yapılması

Bilgi İşlem
Otomasyonları

ile Yazılım 
Entegrasyonu

Otomasyon
Panolarının

Dizaynı ve İmalatı

Yazılım
Donanım

Haberleşme

Saha Testleri
ve

Devreye Alma

Hizmet Kapsamı

Mühendislik
Hizmetleri





Enerji Depolama Birimi; güncel yönetmeliklere uygun EPC 
depolama teknolojileri ile karbon emisyonlarının azaltılma-
sını, yenilenebilir enerjiye dayalı üretimin sürdürülmesini ve 
şebekede oluşan dengesizliklerin minimum düzeye indiril-
mesini amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda enerji depolama sistemleri, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve tüketim 
tesislerinin yedek güç ihtiyaçlarının karşılanmasını sağla-
maktadır. Lityum-iyon & sodyum-iyon, akış bataryaları, hid-
rojen vb. üretim ve tüketime bütünleşik farklı elektro kim-
yasal ESS sistemleri ile enerji verimliliği ve enerji arz güven-
liğine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 
Ürün Satış ve Enerji Verimliliği Birimi; dünyanın önde 
gelen firmalarının tek yetkili distribütörlüğünü yürütmekte 
olup deneyimli kadrosu ile ürün satış ve teknik destek hiz-
meti sunmaktadır.

AC motor kontrol uzmanlığı sayesinde; endüstrinin her ala-
nında, pompa, fan, kırıcı, vinç, chiller kompresör uygulama 
alanlarında, sistemin konfor ve gereksinimlerinden ödün 
vermeden süreç geribildirimleri ile devir optimizasyonu 
yaparak, enerji verimliliği projeleri geliştirmeye devam 
etmektedir.

Bu bağlamda öncelikli hedefi müşterilerin beklentilerini 
karşılamak olup yüksek performanslı ve güvenilir çözümler 
sunarak, ürün portföyünü sürekli olarak geliştirmektir.

Politikamız



 

Hizmet Kapsamı

HVAC,Pompa,Fan
Kompresör,Asansör

Vinç

Enerji Verimliliği PLC ,HMI, SCDA, SERVO



Ürün Gamı



Otomasyon Birimi; endüstriyel tesislerde mühendislik 
kabiliyetleri ve tecrübeleri doğrultusunda proses sisteminin 
izlenmesi ve kontrolüne ait tüm süreçlerde hizmet vermek-
tedir. Sistemin sürdürülebilirliği için network, haberleş-
me-donanım ve yazılım altyapısını kurarak; PLC, HMI ve 
Scada programlarının yazılması ve devreye alınması amaç-
lanmaktadır.

Bu doğrultuda özellikle enerji sektöründeki gelişmelere 
paralel olarak enerji depolama tesisleri ve EV Charger ünite-
lerinin yönetimine yönelik izleme ve kontrol yazılımlarının 
geliştirilmesi birim hedefleri arasında öncelikli olarak yer 
almaktadır. Otomasyon Birimi; Kontek’in yenilikçi yapısıyla 
uyumlu bir şekilde, özellikle enerji alanındaki sürdürülebilir-
lik hedeflerine katkı da bulunulacaktır.



Mühendislik Sürücüleri ve Uygulamaları Birimi; ağır sanayi 
sektörü özelinde distribütörlüğünü yapmakta olduğu sek-
törün bilinen ve en önemli markaları olan AG-OG Frekans 
konvertör ve motor markaları ile enerji verimliliği hizmeti 
vermektedir.

Birimimiz, firmaların proseslerinde yer alan hava soğutma-
ları, su soğutmalı ortak Dc baralı, Regen, Low-Harmonik, 
orta gerilim softstarter, orta gerilim sürücüleri gibi tüm 
taleplere cevap verebilecek tecrübe ve ürün yelpazesine 
sahiptir.

Birçok önemli projeye imza atmış köklü bir mühendislik 
firması olarak; ağır sanayi sektöründeki firmalara ihtiyaçları 
olan en hızlı çözümleri ve teknik mühendislik desteğini sağ-
lamak öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Politikamız



Çözümlerimiz

Su-Atıksu, İçme Suyu, Proses Suyu

Maden

Demir-Çelik, Enerji, Oil & Gas

Hizmet Kapsamı



Ürün Satış ve Enerji Verimliliği Birimi; dünyanın önde 
gelen firmalarının tek yetkili distribütörlüğünü yürütmekte 
olup deneyimli kadrosu ile ürün satış ve teknik destek hiz-
meti sunmaktadır.

AC motor kontrol uzmanlığı sayesinde; endüstrinin her ala-
nında, pompa, fan, kırıcı, vinç, chiller kompresör uygulama 
alanlarında, sistemin konfor ve gereksinimlerinden ödün 
vermeden süreç geribildirimleri ile devir optimizasyonu 
yaparak, enerji verimliliği projeleri geliştirmeye devam 
etmektedir.

Bu bağlamda öncelikli hedefi müşterilerin beklentilerini 
karşılamak olup yüksek performanslı ve güvenilir çözümler 
sunarak, ürün portföyünü sürekli olarak geliştirmektir.



Solar Birimi; mühendislik çözümlerini güçlü tedarik kanal-
ları ile birleştirerek, sürdürülebilir hizmet anlayışını benim-
semektedir.

Güncel teknolojileri kullanan Solar Birimi; endüstriyel ve 
ticari yapılardaki Çatı GES, Lisanslı YEKA Saha GES, Lisanssız 
5/1.h GES ve Enerji Santrallerindeki Hibrit GES projelerinde 
hem EPC hem de yatırımcı olarak faaliyet göstermektedir.

ESCO modeli ile yatırımcılara finansman desteği sağlayarak 
anahtar teslim projeler geliştiren birim, enerji sektöründe 
öne çıkabilecek yeni iş modellerine de öncülük etmeyi 
hedeflemektedir.

Politikamız



Çözümlerimiz

Çatı Kurulum GES

Saha Kurulum GES (5.1.h)

Hibrit Enerji Santralleri

Hizmet Kapsamı

Proje Geliştirme Yatırım

İşletme & Bakım

EPC Hizmetleri Proje Finansmanı



SOLAR ALLIANCE



Mühendislik Sürücüleri ve Uygulamaları Birimi; ağır sanayi 
sektörü özelinde distribütörlüğünü yapmakta olduğu sek-
törün bilinen ve en önemli markaları olan AG-OG Frekans 
konvertör ve motor markaları ile enerji verimliliği hizmeti 
vermektedir.

Birimimiz, firmaların proseslerinde yer alan hava soğutma-
ları, su soğutmalı ortak Dc baralı, Regen, Low-Harmonik, 
orta gerilim softstarter, orta gerilim sürücüleri gibi tüm 
taleplere cevap verebilecek tecrübe ve ürün yelpazesine 
sahiptir.

Birçok önemli projeye imza atmış köklü bir mühendislik 
firması olarak; ağır sanayi sektöründeki firmalara ihtiyaçları 
olan en hızlı çözümleri ve teknik mühendislik desteğini sağ-
lamak öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Solar Alliance Güneş Enerjisi Partnerlik Ağı; Türkiye’nin 
dört bir yanında sürdürülebilir ve katma değerli GES+ proje-
lerini esnek ve hızlı çözümleri ile takip etmektedir.

Solar Alliance Partnerleri, Kontek Enerji'nin mühendislik 
kabiliyetleri ile doğru projelere imza atma imkanı yakalaya-
cak olup 28 yıldır gerçekleştirmiş olduğu başarılarının yanı 
sıra gelecek için planladığı "Enerjinin her alanında ve öte-
sinde" mottosu ile geliştireceği tüm stratejilerinde de yan 
yana yürümeye hak kazanacaktır.

Bu bağlamda öncelikli hedefi; doğru lokasyonda doğru 
partnerlikler ile güçlü bir yapılanma
kurmaktır.

Politikamız



 

Hizmet Kapsamı

Çatı GES 
Projeleri

Saha GES 
Çözümleri

(5.1.h)

Enerji Depolama
Çözümleri

E-Mobilite
Çözümleri

Dijital
Çözümler





Solar Birimi; mühendislik çözümlerini güçlü tedarik kanal-
ları ile birleştirerek, sürdürülebilir hizmet anlayışını benim-
semektedir.

Güncel teknolojileri kullanan Solar Birimi; endüstriyel ve 
ticari yapılardaki Çatı GES, Lisanslı YEKA Saha GES, Lisanssız 
5/1.h GES ve Enerji Santrallerindeki Hibrit GES projelerinde 
hem EPC hem de yatırımcı olarak faaliyet göstermektedir.

ESCO modeli ile yatırımcılara finansman desteği sağlayarak 
anahtar teslim projeler geliştiren birim, enerji sektöründe 
öne çıkabilecek yeni iş modellerine de öncülük etmeyi 
hedeflemektedir.



İşletme Bakım Birimi; güneş enerjisi santrallerinde durak-
sayan üretimin ve bu duraksama sürecinde ortaya çıkan 
zararların minimum seviyeye indirgenmesini sağlamakta-
dır.

Santrallerde geleneksel yöntemlerin aksine geliştirilmiş 
özel yazılımlar, analiz yöntemleri ve yapay zeka programları 
ile işletme bakım sürecinde yüksek performans ve sürdürü-
lebilir enerji üretimini sağlamak için, kestirimci bakım ve 
performans arttırıcı çözümler sunarak İşletme & Bakım hiz-
metleri vermektedir.

Yatırımcının hedeflediği yatırımın geri dönüşünü sağlamak 
ve santralleri emre amade tutmak öncelikli hedefleri arasın-
da yer almaktadır.

Politikamız



 

Hizmet Kapsamı

Tecrübeli
Kadro

Raporlama Periyodik 
Bakım

Analiz Düzeltici
Bakım

Mühendislik
Çözümleri



Solar Alliance Güneş Enerjisi Partnerlik Ağı; Türkiye’nin 
dört bir yanında sürdürülebilir ve katma değerli GES+ proje-
lerini esnek ve hızlı çözümleri ile takip etmektedir.

Solar Alliance Partnerleri, Kontek Enerji'nin mühendislik 
kabiliyetleri ile doğru projelere imza atma imkanı yakalaya-
cak olup 28 yıldır gerçekleştirmiş olduğu başarılarının yanı 
sıra gelecek için planladığı "Enerjinin her alanında ve öte-
sinde" mottosu ile geliştireceği tüm stratejilerinde de yan 
yana yürümeye hak kazanacaktır.

Bu bağlamda öncelikli hedefi; doğru lokasyonda doğru 
partnerlikler ile güçlü bir yapılanma
kurmaktır.




