
 

 

 

 
 
WindEnergy Hamburg: Büyük potansiyeli olan büyüme  
pazarı - Türk rüzgar enerjisi sektörü sunulan ve dü nyanın  
önde gelen ticaret fuarı hakkında bilgi 
 
27 -30 Eylül tarihleri arasında Hamburg Fuar alanın da 

WEHH/ Hamburg, Ağustos 2016 

Rüzgar Enerjisi Dünya Pazarı, Rüzgar Enerjisi Hamburg, ikinci kez kapılarını 27 -30 Eylül 2016 

tarihleri arasında açıktır. 2014 yılında başarılı galasının ardından, Hamburg Messe yine tüm 

dünyadan enerji sektörünün karar vericiler için bir yerde buluşuyor. Kapsamlı Onshore ve Ofshore 

rüzgar sanayi bir arada yansıttığı Ticaret Fuar, Ayrıca Türkiye'den katılımcılar bulunmakta. Buna 

ek olarak, WindEnergy Hamburg, iki yıldan daha geniş bir alanda yaklaşık 65 000 metrekare 

üzerinde 30 ülkeden 1.200 'den fazla katılımcı ile tekrar büyük bir fuar olacak, Türkiye'den Türk 

rüzgar enerjisi sektörü ve siyasi heyetler çok sayıda profesyonel ziyaretçi bekliyor. 
 
Türkiye dünya çapında en hızlı büyüyen rüzgar enerjisi pazarlarından biri: Kurulum kapasitesi 2006 

yılında 51MW iken, 2016 başında Onshore-tesis kapasitesi 4700MW'in üzerine çıkmıştır ve rüzgar 

enerjisine ilgi büyük: Türk hükümetinin amacı 2023 yılına kadar, Türk Cumhuriyeti'nin 100. yılı, 

kurulu gücü 20 000 MW artırmaktır. Özellikle büyük olan potansiyele henüz tam alınmış değildir: 

Yaklaşık 7200 sahil şeridi ile Türkiye'yi küresel offshore rüzgar endüstrisi için heyecan verici bir 

konum haline getirmektedir.  

“Türk rüzgar enerjisi sektörü fırsatları sektördür” Turkiye Ruzgar Enerjisi Birligi TUREB başkanı 

Mustafa Serdar Ataseven; “Orada rüzgar enerjisi kapasitesi yüksek bir potansiyel olduğunu ve 

Türkiye'nin dostu yatırım ortamı daha sağladığından.” Türk devleti yatırımcılar tarafından sunulan 

teşviklerin yanı sıra, Rüzgar asıllı hedefleri tipi ve elektrik üretim tesislerinin kapasitesine bağlı 

olarak sabit tarifeler, satın alma garantileri, muafiyet lisans ve daha içerikli destekler sunmaktadır.   

Bu fırsatları kullanan büyük şirketler arasında da Alman tedarikçiler ve WindEnergy Hamburg 

katılımcısı EnBW’dir ve şuanda  Türk firması  Borusan ortaklığıyla rüzgar enerjisi pazarında 

üçüncü büyük yatırımcı ile bir ortak girişim faaliyet göstermektedir. 
 
Küresel anlamda önde gelen üretici firmalar Türk pazarında da aktif başarılara devam etmektedir. 

Enercon, GE, Nordex, Siemens ve Vestas, Wind Energy Hamburg 2016 yılı katılımcıları arasında 

yer almaktadır, Türkiye’deki yüzde 90’dan daha fazla windparklara hakim firmalar.  Nordex tekrar 

40 MW üzerinde  üç sözleşme kazandı ve yerleri Bursa, İzmir ve İstanbul olarak belirlendi. „Türkiye 

suanda bizim icin ikinci en önemli Pazar.  2008 yılında pazara girdigimizden bu yana, yaklaşık 1.2 

GW kapasiteli sistemleri yüklemiş ulunmaktayız, yapım aşamasında olan  400 megavat. Bu 

yaklaşık yüzde 25 pazar payına tekabül etmektedir.’’ Lars Bondo Krogsgaard  Nordex SE CEO'su 

diyor. „Turkiyedeki  yerel üretim ve ayrica rüzgar kosullari bizim sistemlerimize mukemmel bir 

sekilde uymaktadır, örneğin, ankor sepetler bıçaklar ve kuleler ve yüksek tarifeler müşterilerimizi 

mutlu etmekte.“ 
 
„Üyelerimiz için WindEnergy Hamburg önemli bir buluşma noktasıdır.“ TUREB başkanı Mustafa 

Ataseven. Dolayısıyla, Turk rüzgar enerjisi sektörü Eylül ayında güçlü bir katılım sağlayacaktır – 



hem katılımcı hem ziyaretçi anlamında. „Hamburg daki dünyanın önde gelen ticaret fuarı, 

üyelerimize sektörümüzdeki son gelişmeler hakkında bilgi edinmek için fırsat verecektir.“ TUREB 

başkanı. Önemli tedarikçileri Türk katılımcıları örnek: Berdan Civata Somun, Somun, cıvata ve 

rüzgar demirleme çerçeve, türbinler üreten firma, ayrıca yazılım bilişim şirketi Robosoft, enerji 

raporlama, faturalama alanında ve programları Siemens tarafından kullanılmaktadır. 

 
Türk türbin üreticileri şu anda sadece küçük türbin alanında çalışmakta. Ancak, sadece yerli 

üretimin payını yükseltmek, değil, aynı zamanda Türk tedarikçilerin, dünya pazar payı büyümesi 

beklenmektedir. Türk rüzgar endüstrisi için WindEnergy Hamburg bu nedenle teknolojik haberler 

ve yeni iş modelleri hakkında bilgi edinmek ve dünyanın dört bir yanından sektör temsilcileri ile 

alışverişi için önemli bir platformdur.  

 

Yüksek hızlarda, Türkiye, Avrupa lider gruba yönelik denetimleri: 2015 yılında toplam kurulan 

Windpark 100ün üzerine çıkmıştır, ilk defa Avrupa’da ilk ona girerek Denmark i dokuzuncu sıraya 

geriletmiştir.  Türkiye 2 MW 2015 ile beşinci sırada yer almaktadır. Ve devam ediyor: 2016 yılı 

başında 61 tesisi 1937 MW kapasiteye sahip inşaya başlanmıştır, 96 inşaat planlama aşamasında, 

zaten tüm onshore için toplam 3372 MW lisans verildi. 2016 planlarında 800 MW bir ihale 

sürecinde verilecek olan ilk kapalı offshore rüzgar çiftliği Antalya bölgesi için sunuldu. Türk 

kurumlarının dışında İngiltere’den is ortaklar yurt dışındaki İngiliz firmaların güçlenmesine destek 

sunakta. İlk Türk Offshore rüzgar çiftlikleri tamamlanması 2025 için planlanamamıştır.  

 

Kurulmuş ve gelişmekte olan piyasalara WindEnergy Hamburg destek sunmaktadır, fuardaki 

optimal Business platformlarını Türk firmalara sunmaktadır.  Uluslararası Ticaret Fuarı'na paralel 

olarak, bu yıl Avrupa Rüzgar Konferansı düzenlenecek, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliğinin ana 

konferansı. Hamburg Kongre Merkezi, fuar alanının hemen yanında yer almaktadır, ticari 

ziyaretçilere Rüzgar endüstrisi hakkında genel bilgi verilecektir (daha fazla bilgi için 

www.windeurope.org).  
 
WindEnergy Hamburg ve HUSUM Wind 
WindEnergy Hamburg Fuarı gerekçesiyle 27 Eylül 2016 30 ila yerleştirin. Kara ve deniz rüzgar 

endüstrisi için World Market tüm değer zinciri uluslararası pazar. Bu dünyada enerji sektörünün 

karar vericiler için buluşma yeridir. HUSUM Rüzgar Alman Kuzey Denizi kıyısında rüzgar öncü ülke 

Schleswig-Holstein 15 Eylül 2017 12'den aydınlatmaktadır. Sergi Alman pazarında onu vurgu 

yapıyor. Bu sanayi ve pratik değeri yoğun bir alışverişi için geleneksel bir buluşma yeri olarak 

duruyor. Daha fazla bilgi için, bkz windenergyhamburg.com ve husumwind.com. 

 

Basın iletişim:  Gudrun Blickle,  Tel: +49 (0)40-3569-2442, gudrun.blickle@hamburg-messe.de 


