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HAKKIMIZDA

 Dünyadaki tüm gelişmelere ve hızla 

düşen maliyetlere paralel olarak, 

enerjisinin büyük bir kısmını ithal eden 

ülkemizin yenilenebilir enerji dönüşümünün 

bir parçası olması, düşük karbon emisyonlu 

ve kendine yetebilen bir ekonomiye geçiş 

yolundaki fırsatları değerlendirmesi 

gerektiğine inanan Mirsolar Enerji; yıllık 130 

MW üretim kapasitesine sahip, yüksek teknolojili 

endüstri 4.0 üretim hattı ile Sakarya ilinde 

yerli fotovoltaik modülleri üreterek ülke 

ekonomisinin dinamiklerine pozitif katma 

değer sağlamakta, fotovoltaik modüller ve 

mekanik konstrüksiyon çözümleri ile 

müşterilerine yüksek kaliteli, yenilikçi ve 

güvenilir ürün, mühendislik ve danışmanlık 

hizmeti sunmaktadır.



Güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırarak 

gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya 

bırakmak için enerjisini temiz kaynaklardan 

karşılayan ve sektöründe liderliğe oynayan bir 

şirket kültürü oluşturmaktır.

Yüksek müşteri memnuniyetini, ülke ekonomisine 

katma değer sağlamayı esas alarak, güvenilir, 

kaliteli ve çevreye duyarlı üretim, mühendislik 

ve danışmanlık hizmeti vermektir. 

Vizyon Misyon



KALİTE POLİTİKASI
Üretim aşamasında kullanılan maddeler dünya standartlarında ve uluslararası sertifikalara göre üretilmekte 

olup, test prosedürleri uzman kadrosu ve ileri teknoloji makineleri ile üretimin her aşamasında denetlenmektedir. 
Tüm kalite süreçleri bağımsız test laboratuvarlarında kaydedilir ve test edilir. 

Çalışanına değer vermeyi ve yüksek motivasyonlu çalışma ortamı oluşturmayı, işini en ince detayına kadar 
titizlikle yerine getirmeyi ve yenilikçi çözümler üretmeyi kendine ilke edinen Mirsolar Enerji, müşteri ve 

paydaşlarıyla güven esasına dayalı işbirlikleri yapmaktadır.



İnsana ve çevreye duyduğu saygısının bir sonucu olarak çalışmalarında çevreyi, 
toplumu ve ahlaki kuralları korumaya azami önem göstermeyi kendine ilke edinen ve 
yılların verdiği sektör tecrübesini uzman ekibiyle birleştiren Mirsolar Enerji, 
fotovoltaik teknoloji alanında enerji çözümlerinin hızla gelişmesine katkıda 
bulunmaktadır. Bu katkı, mevcut toplumumuz ve gelecek nesiller için sürdürülebilir ve 
adil bir dünya oluşturacaktır.

ÇEVRE VE TOPLUM



ENERJİ 

ENDÜSTRİYEL ÇELİK

İNŞAAT - TAAHHÜT

2004
MİR YAPI

2010
MİR GRUP ENDÜSTRİYEL

GRUP ŞİRKETLERİ



2017
MİRSOLAR ENERJİ

2014
MİR GRUP İNŞAAT

2018
SOLARGENT TEKNOLOJİ

GRUP ŞİRKETLERİ



GRUP ŞİRKETLERİ

Mir Yapı
10 yılı aşkın ağır ve hafif çelik sektör tecrübesine sahip olan 

firmamız, bugüne kadar 100’ün üzerinde projeyle 300 milyon ₺’lik iş 

bitirmeye sahiptir. Sakarya OSB’de kendisine ait toplam 13.000 m² 

kapalı, 25.000 m² açık alandan oluşan 3 ayrı fabrikanın kurulumunu 

gerçekleştirmiştir.

Alper Çelik - Çorlu Fabrika İnşaatı

Kadife Tekstil Fabrika İnşaatı

Atlas Lojistik - Büyükçekmece Fabrika İnşaatı

Ak Nişasta - Lüleburgaz Fabrika İnşaatı

Türk Telekom Arena - Seyrantepe Stat İnşaatı

AKFEN – Eskişehir & Isparta Şehir Hastaneleri



Mir Yapı
Başta Türk Telekom Arena olmak üzere, çok sayıda referansa sahip 

olan Mir Yapı; ürettiği çeliği sıcak daldırma galvaniz, kumlama, 

boyama işlemlerinden geçirmektedir. Ayrıca saha ve çatı üzeri güneş 

enerji santrallerinde kullanılmak üzere çelik konstrüksiyon imalat ve 

kurulumu da sağlamaktadır.

GRUP ŞİRKETLERİ

İzmit Stat İnşaatı

Esat Palazoğlu - Bolu İş Merkezi İnşaatı

Etimesgut - Ankara Stat İnşaatı

Manavgat Köprü İnşaatı

Toros Gübre - İzmir Fabrika İnşaatı

Ege Yapı - Batışehir Projesi



Mir Grup Endüstriyel
10 yıllık inşaat, taahhüt ve altyapı tecrübesine sahip olan Mir Grup 

Endüstriyel, bugüne kadar 100’e yakın projeyle 100 milyon ₺’nin 

üzerinde iş bitirmeye sahiptir.

GRUP ŞİRKETLERİ

Bingöl Türk Telekom Binası

Bolu Türk Telekom Binası

Isparta Şehir Hastanesi  İnşaatı

Kütahya Türk Telekom Binası



Mir Grup İnşaat
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ve boğaza nazır lüks ve 

kaliteli konutlar inşa eden firmamız, bugüne kadar 80 milyon ₺’nin 
üzerinde iş bitirmeye sahiptir.

GRUP ŞİRKETLERİ

Fenerbahçe Konut Projesi

Ataköy Konuk Evi

Kadıköy Moda Konut Projesi

Üsküdar Konut Projesi

Galatasaray Üniversitesi Restorasyon Projesi



GRUP ŞİRKETLERİ

2018 yılında güneş enerjisi sektöründe araştırma ve geliştirme çalışmalarına 

başlayan Solargent Teknoloji, nesnelerin interneti tabanlı yerli ve milli yazılım 

projeleri üzerine yoğunlaşmaktadır.

Solargent Teknoloji



FAALİYET ALANLARI

Mirsolar Enerji; yıllık 130 MW üretim kapasitesine sahip, yüksek teknolojili endüstri 4.0 
üretim hattı ile Sakarya ilinde yerli fotovoltaik modülleri üreterek ülke ekonomisinin 
dinamiklerine pozitif katma değer sağlamaktadır.

5.000 m² kapalı alana sahip fabrikamızda;
   Polikristal Paneller,
   Monokristal Paneller,
   Cama Cam Paneller, üretilmektedir.

Üretim



Eğer sahanızda veya çatınızda bir güneş enerjisi santrali düşünüyorsanız, yüksek 
müşteri memnuniyetini ve kaliteyi esas alan Mirsolar Enerji, size ilk aşamadan son 
aşamaya kadar profesyonel destek vermektedir. 

Özellikle son kaynak tedarik tebliğiyle birlikte endüstriyel tesislerde artan elektrik 
fiyatları ve öztüketim modelinin her geçen gün daha da popüler olduğu göz önüne 
alındığında, çatı üzeri güneş pazarının ciddi bir talep göreceği aşikardır. Bu 
noktada devreye giren Mir Solar Enerji; ürün tedariğinden kuruluma kadar anahtar 
teslim hizmet vermektedir.

Proje Geliştirme - Kurulum

FAALİYET ALANLARI



Her yatırımcının ihtiyaç ve isteğine göre geliştirilen projelerde, aşağıdaki analizler 
yapılmaktadır;

Arazi veya çatı alan tespiti ve incelenmesi,
İncelenen arazinin veya çatının statik projesinin incelenmesi,
Arazi veya çatının konumuna göre güneş ölçümü yapılması,
Aylık ve yıllık elektrik tüketiminin belirlenmesi,
Projenin yerleştirilebilmesi için iş planı ve teknik analizlerin yapılması,
Maliyet analiz tablolarının oluşturulması,
Yıldırımdan korunma ve topraklamanın gerçekleştirilmesi,
Bakım ve arızalarda oluşabilecek kaçak gerilimlerinin otomatik önlenmesi, 
En son teknoloji ile bütün kurulumun tek elden yapılması,
Uzaktan takiple sisteme dair her türlü verinin izlenmesi ve yönetilmesi.

Proje Geliştirme - Kurulum

FAALİYET ALANLARI



FAALİYET ALANLARI

FİZİBİLİTE KURULUMPROJE
    İlgili çatının bütün detaylarıyla  

incelenmesi

     Ölçümlerin ilgili mevzuatta belirttiği 

şekilde yapılması

    Elde edilen verilerin doğruluklarına 

önem verilmesi

    Elde edilen doğru verilere göre 

teknik analizlerin yapılması

   Konstrüksiyonun statik projesi yoksa 

rölevesinin çıkarılması

   İş planlarının detaylı bir biçimde 

yapılması

   Şebeke bağlantılarının tasarım ve   

çiziminin yapılması

    Ekipman seçiminin verimli yapılması

    Risk değerlendirme analizinin 

yapılması

   Ekipmanların temin sürecinin takip 

edilmesi

Montaj sürecinin plana göre 

yürütülmesi

Uygulamada risk analizi   

Sistemin çatıya kurulması

Sistemin devreye alınması

Sistemin bakımlarının zamanında 

yapılması



Günümüzde yapay zeka ve blokzincir teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte, güneş enerji 
sektöründe de yeni alanlar oluşmaya başlamaktadır. IoT tabanlı geliştirilen 
sistemlerle her panelin güç, voltaj ve sıcaklık bilgisi anlık olarak ölçülebilmekte ve 
santral hakkında arıza, bakım ve onarım gibi durumlarda önceden bilgi sahibi 
olunup önlem alınabilmektedir. Mirsolar Enerji, IoT tabanlı yerli yazılım, donanım ve 
sisteme entegre blokzincir teknolojisi üzerine araştırma ve geliştirme çalışmaları 
yürütmektedir.

AR-GE

FAALİYET ALANLARI



ÇÖZÜM ORTAKLARI



ÜYE KURULUŞLAR
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