WIND INDUSTRY
CATALOG

TÜREB RÜZGAR SANAYİSİ KATALOĞU
TEMMUZ 2021, ANKARA

Yayın Sahibi
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği
Mutlukent Mahallesi, 2038.Sok No:15
Beysukent 06800 Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 474 0274
Fax: 0312 474 0275
E-posta: info@tureb.com.tr

Katkı Sağlayanlar
Zeynep ŞEMSİ AYSALAR
Funda YILMAZ
Serkan SOYLUOL
Eylem ÖNCÜ
Can YILMAZ
Sencer ÖZEN
Remziye DERİN

Derleyen
Gülşah ALTIKULAÇ

Grafik Tasarım
Dantatsu

Teknik desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

ÖNSÖZ | FOREWORD
gerçekleştirdik. Ayrıca, söz konusu çalışmada vermiş

Değerli Sektör Paydaşları,

Dear Stakeholders,

olduğu teknik destek için İZKA’ya teşekkürlerimizi
Ülkemizde 100’ün üzerinde yerli ve yabancı yatırımcı, sunarız. Ülkemiz rüzgar sanayisinde küçük - orta

In Turkey, over 100 local and foreign investors supply The study shows that in addition to the main

yaklaşık 240 santralde bulunan 3600 rüzgar türbini ile gün - büyük ölçekli 77 firmanın faaliyet gösterdiğini

20% of Turkey’s electricity demand with 3600 wind components such as towers, blades and generators;

geliyor Türkiye’nin elektrik ihtiyacının %20’sini karşılıyor. belirlediğimiz çalışmada, 51 firmanın üretim/ihracat/

turbines located in approximately 240 plants. In tower internal parts, connection equipments, carrying

Rüzgar enerjisi, karbon salınımını düşürürken, yerli istihdam/yerli teşvik talepleri olmak üzere pek çok

addition to reducing carbon emissions; wind energy apparatus, rotor, stator, gear group, coil, composite

ve milli bir kaynak olarak enerjide dışa bağımlılığı bilgi derlendi.

provides great benefits to the country’s economy by components and steel - metal equipments are

azaltarak ülke ekonomisine büyük fayda sağlıyor.

diminishing dependency on energy provided from produced by Turkish wind energy manufacturers
Özet olarak çalışmada, rüzgar enerjisi sanayicimizin

abroad.

in 15 different cities (Adana, Ankara, Balıkesir,

Bugün ülkemizde hem kaynağına para vermediğimiz 15 farklı şehirde (Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa,

Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli,

hem de teknolojisini bu denli yerlileştirebildiğimiz Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Manisa,

Today, there is no other electricity generation system Manisa, Mersin, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak).

başka bir elektrik üretim alanı bulunmamaktadır. Mersin, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak); kule,

in our country, where we do not pay for its source Localization level reached 67 percent in tower

YEKDEM mekanizması ve yerli imalata verilen kanat, jeneratör gibi büyük aksamlara ek olarak kule

and can localize its industry this much. Thanks production and 64 percent in blade production. Also,

teşvikler sayesinde proje geliştirici danışmanlardan iç aksamları, bağlantı ekipmanları, taşıma aparatları,

to YEKDEM mechanism and incentives given to wind industry sector has 20,000 employees in more

başlayarak, lojistik firmaları, nakliyeciler, montajcılar, rotor, stator, dişli grubu, bobin, kompozit komponentler

local manufacturing, the wind energy value chain than 51 factories. 75 percent of our manufacturers

mühendislik şirketleri, küçük imalatçılar ve nihayetinde ile çelik ve metal üretimi yaptığı belirlendi. Kule

companies contribute to country’s economic growth. export to 45 countries from Europe to Central Asia.

ihracat yapan büyük imalatçılar rüzgar enerjisinde bin üretiminde yüzde 67, kanat üretimde yüzde 64 yerlilik

Such that, Turkey is the fifth largest manufacturer of

bir çaba ve emekle oluşturulan yerli tedarik zincirinin oranı sağlanıyor. Ayrıca, 51’in üzerindeki fabrikada

TÜREB gives special importance to the development wind energy industry in Europe.

20 bin kişi istihdam ediyor. Sanayicilerimizin %75’i,

of Turkey’s industry as well as local component

Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar 45 ülkeye ihracat

manufacturers to be a part of global supply chain By product of the inventory, we prepared this catalog

TÜREB olarak yerli sanayimizin gelişmesine, yerli yapıyor. Öyle ki bugün ülkemiz rüzgar enerjisi

and emphasizes significance of the industry and its of Turkish wind energy manufacturers which will be

aksam üreticilerimizin global tedarikçiler arasında sanayisine Avrupa’daki en büyük beşinci imalatçı

needs in every platform.

bir parçası olarak ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar.

yerlerini

almalarına

özel

önem

atfediyor

ve konumunda.

Sincerely yours,

bulunduğumuz tüm platformlarda yerli sanayimizin

Within this framework, TÜREB carried out a study to

önemini vurguluyor ve sektörün ihtiyaçlarını dile Envanter çalışmamıza ek olarak rüzgar enerjisi

construct the map of Turkey’s wind industry supply

sanayicilerimizin tanıtımının yer aldığı kataloğumuzu

chain with the valuable contributions of our members;

her yıl güncelleyip yeni firmaları dahil etmek üzere

Ateş Çelik, Berdan, Duratek, Enercon, Nordex Acciona,

getiriyoruz.

Bu kapsamda, üyemiz olan Ateş Çelik, Berdan Cıvata, sektörümüz için oluşturduk.

Siemens Gamesa and TPI Composites. Moreover, we

Duratek, Enercon, Nordex Acciona, Siemens Gamesa Saygılarımla,

would like to thank İZKA for the technical support

ve TPI Composites firmalarının değerli katkıları
ile ülkemizin rüzgar sanayisi tedarik zincirinin
bir haritasını oluşturmak için envanter çalışması

Ebru Arıcı
TÜREB BAŞKANI

updated annually.

in this study. The study shows production/export/
employment figures of 51 (out of 77) small - medium
– large scale manufacturers that are operating in
wind industry.

Ebru Arıcı
TÜREB PRESIDENT

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) kar gayesi
gütmeden, rüzgar enerjisi ile ilgili bilimsel, teknik
ve uygulamalı araştırmaları takip etmek, rüzgar
enerji kaynağının kullanımını yaygınlaştırmak için
faaliyetlerde bulunmak amacıyla, 10 Şubat 1992
tarih ve 92/2752 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile
kurulmuştur.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Enerji
İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM), Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK) ve T.C. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon halinde,
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği ülkemiz rüzgar
enerjisi sektörüne yön vermektedir.

Turkish Wind Energy Association is a non-profit
organization which was established by the Council
of Ministers on 10 February 1992 and with 92/2752
number, in order to follow scientific and technical

Tabii Kaynaklar Bakanımızın onurlandırmalarıyla,

organizing the Turkish Wind Energy Congress every

enerji, sanayi ve finans alanlarında üst düzey kamu

year with the honoring of Minister of Energy and

ve firma temsilcilerinin bir araya gelerek Türkiye
rüzgar enerjisi sektörünün gelişimi için sorun,
öneri ve fikirlerin masaya yatırıldığı 2000’den
fazla katılımcıyla gerçekleştirilen Türkiye Rüzgar
Enerjisi Kongresi’ni düzenlemektedir.

Natural Resources, where high level representatives
from public and private companies in the fields
of energy, industry and finance come together to
discuss problems, solution proposals and opinions
for the development of the Turkish wind energy
sector.

In close cooperation with Ministry of Energy and
Natural Resources (MENR), Turkish Electricity
Transmission Company (TEİAŞ) and Energy Market
Regulatory Authority (EMRA), TUREB is actively
promoting and supporting wind power in Turkey.
As the most powerful non-govermental wind

Ülkemizdeki rüzgar enerjisi sektörü ve devlet
kurum/kuruluşları arasında köprü görevini
üstlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, sektör
paydaşları için yatırımcı danışmanlığı görevini
üstlenmekte, raporlar, analizler hazırlayarak
sektörün sorunları ve çözüm önerilerini karar
vericilere aktarmaktadır.

Turkish Wind Energy Association, acts as a bridge

projeler gerçekleştirmektedir.

Moreover, in the last decade, TÜREB has been

research related to wind energy.

TÜREB, yatırımcı, danışman, türbin üreticisi,
sanayici, lojistik gibi firmalardan oluşan yaklaşık
120 üyesi ile rüzgar enerjisi alanında Türkiye’deki
en güçlü sivil toplum kuruluşudur. Ayrıca, Avrupa
Rüzgar Enerjisi Birliği (Wind Europe)’nin ve
Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC)’nin resmi
üyesidir.

Yurt içinde ve yurt dışında rüzgar enerjisi
pazarlarında ülkemizdeki rüzgar potansiyelinin
ekonomiye kazandırılması konusunda yapılacak
yatırımlara ve yerli rüzgar sanayisinin gelişimine
katkı sağlayacak önemli çalışmalarda bulunmakta,

Ayrıca, TÜREB son 10 yıldır, her sene Enerji ve

energy organization, TÜREB is an, is an official
member of the European Wind Energy Association
(Wind Europe) and the Global Wind Energy Council
(GWEC).

between private sector and government institutions
conveying wind energy sector problems and
solution proposals to decision makers. TÜREB
also provides consultancy services to investors,
carries out substantial studies and context specific
projects that will contribute to the investments
at home and abroad to be made for gaining the
wind potential in our country’s economy and the
development of the local wind industry.

Kurumsal Üyeler / Corporate Members

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir’in sürdürülebilir
kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel
potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar
geliştirmekte ve uygulamaktadır. 2006 yılında
Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’deki ilk iki pilot
ajanstan biri olarak kurulan İZKA, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda İzmir’in
sürdürülebilir kalkınması için öncü nitelikte
faaliyetler yürütmektedir. Katılımcılığı esas alarak
yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen
Ajans, ulusal kalkınma hedefleri çerçevesinde
İzmir odaklı bölge planları hazırlamakta ve bu
planlarda belirlenen temel hedef ve önceliklere
yönelik geliştirilen projelere mali ve teknik destek
sağlamaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılara
liman kenti İzmir’in sunduğu eşsiz yatırım ortamı
ve iş olanaklarını tanıtarak kenti bir çekim merkezi
haline getirmeyi hedefleyen İZKA, çalışmalarını
yenilikçi, tarafsız ve çözüm odaklı bir yaklaşımla
yürütmektedir.
Ürettiği bilgiler, geliştirdiği yöntemler ve hayata
geçirdiği özgün ve yenilikçi dönüşüm programları
ile bölgesel politika uygulamaları alanında
örnek alınan, uluslararası bilinirliğe sahip bir
kurum olmak vizyonuna sahip olan İZKA; yaptığı
çalışmalarda Rüzgâr Enerjisi ve Sanayii sektörünü
İzmir’in mukayeseli üstün olduğu sektörlerden
birisi olarak belirlemiştir.
İzmir Rüzgâr Sanayii, 7.500 kişilik istihdama
ulaşmıştır ve yıllık 500 milyon doların üzerinde
ihracat gerçekleştirmektedir. Sektördeki yerli
ve yabancı yatırımcılar, İzmir’in sektöre yönelik
sunduğu avantajlara yakın ilgi duymakta ve
İzmir’deki rüzgâr enerjisi yatırımları her geçen
yıl artmaktadır. İzmir, Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi
sektöründeki ilk özel sektör Ar-Ge merkezine de
ev sahipliği yapmaktadır.

İzmir Development Agency (İZKA) develops and

İZKA sektörün mevcut yatırım ortamını daha da
geliştirmek ve rekabetçiliğini uluslararası seviyede
güçlendirmek üzere aşağıda yer alan faaliyetlerini
yürütmeye devam etmektedir.

In order to improve the investment environment of
the sector and strengthen its competitiveness at the
international level, İZKA continues to carry out the
following activities.

•
•

•
•

implements participatory tools to mobilize local potential
with a holistic approach for the sustainable development
of İzmir. İZKA has been founded as one of the first two
pilot agencies in Turkey with the decision of the Cabinet
in 2006. Under the coordination of the Ministry of Industry
and Technology, Agency carries out pioneering activities
for the sustainable development of İzmir. The Agency,
which is aiming to activate local potential based on

•
•
•
•
•

participation, prepares İzmir-oriented regional plans within
the framework of national development goals and provides
financial and technical support to the projects developed
for the main objectives and priorities determined in these
plans. To make the city a center of attraction, İZKA carries
out its activities with an innovative, impartial, and solution-

•
•

Sektöre Yönelik Mali Destek Programları
Sektöre Nitelikli İnsan Kaynağı Sağlamaya
Yönelik Eğitim Programları
Sektörel İşbirliklerinin Gelişimine Yönelik
Kümelenme Çalışmaları
Rüzgâr Türbini Ekipmanları Üretimine Yönelik
Ön Fizibilite Raporları
B2B Tedarikçi Buluşmaları Etkinlikleri
Rüzgâr Enerjisi Sanayii Sektörü Lojistik İhtiyaç
Analizi
Çandarlı Limanı ile Entegre, Kuzey İzmir Otoyolu
Bağlantılı Rüzgâr Enerjisi İhtisas Endüstri
Bölgesi Kurulması Çalışmaları
İzmir Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Yol Haritasının
Hazırlanması
WindEurope
İşbirlikleri
ile
Sektörün
Uluslararasılaştırılması

•
•
•
•
•

•
•

Sector-Oriented Financial Support Programs
Training Programs to Provide Qualified Human
Resources to the Sector
Clustering Activities to Increase Sectoral
Collaborations
Pre-Feasibility Studies for Wind Turbine Equipment
Production
B2B Supplier Meetings Events
Wind Energy & Industry Sector Logistics Needs
Analysis
Establishment of Wind Energy Specialized Industrial
Zone Integrated with Çandarlı Port and Connected to
the North İzmir Highway
Preparation of İzmir Offshore Wind Energy Roadmap
Internationalization of the Industry with WindEurope
Collaborations

oriented approach by promoting the unique investment
environment and business opportunities offered by the
port city of İzmir to local and foreign investors.
With the information produced, the methods developed
and

the

original

and

innovative

transformation

programs implemented, İZKA has the vision of being an
internationally recognized institution that is taken as an
example in the field of regional policy implementations. As
a result of the studies carried out, the Agency determined
the Wind Energy and Industry sector as one of the sectors
that İzmir has a comparative advantage.
İzmir Wind Industry has reached the employment of 7,500
people and exports over $500 million annually. Local
and foreign investors in the sector are interested in the
advantages that İzmir offers for the sector. Thus, wind
energy investments in İzmir are increasing every year.
İzmir also hosts Turkey’s first private sector R&D center in
the Wind Energy sector.

Rüzgâr enerjisi sektörü iklim değişikliği ile mücadele kapsamında tüm dünyada hızlı
bir şekilde gelişirken, İzmir sektördeki mevcut üretim ve insan kaynakları altyapısıyla
bu gelişime hızlı bir şekilde uyum gösterme kapasitesine sahiptir. Türkiye’nin Rüzgar
Enerjisi Başkenti olarak nitelendirilen İzmir, rüzgar enerjisindeki mevcut pozisyonunu
daha güçlendirerek, oldukça katma değerli bu sektörden sürdürülebilir ekonomik
kalkınmasında etkin bir şekilde yararlanabilir.
İzmir Kalkınma Ajansı olarak; şehrimiz için yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları
temelinde bilgi üretmek, öncü, özgün ve örnek projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu
hedefimiz doğrultusunda Rüzgâr Enerjisi sektöründeki tüm paydaşlarımızla yakın
işbirliği kurarak İzmir’e değer katmaya çalışıyoruz.

Dr. Mehmet Yavuz
Genel Sekreter
Within the scope of combating climate change, while the wind energy sector is General Secretary
developing rapidly all over the world, İzmir has the capacity to adapt quickly to this
development with its production and human resource infrastructure in the sector.
Known as the Wind Energy Capital of Turkey, İzmir can effectively benefit from this
high value-added sector for its sustainable economic development by strengthening
its current position in wind energy.
As İzmir Development Agency; we aim to generate knowledge and develop pioneering,
original, and exemplary projects for our city based on green and blue growth
approaches. Parallel to this aim, we are trying to add value to İzmir by establishing
close cooperation with all our stakeholders in the Wind Energy sector.
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FİRMALAR | COMPANIES
1. 		

ABP TDS

26. LICHTGITTER

2. 		 AERO RÜZGAR ENDÜSTRİSİ

27. LM WIND POWER

3. 		 ALDEM ÇELİK

28. METRİK

4. 		 ATEŞ WIND POWER

29. METYX

5. 		 AYSAR MAKİNA

30. NORDEX GROUP

6. 		 B&B RENEWABLE ENERGY

31. NORTHEL

7. 		 BERDAN CIVATA

32. ÖRNEK MAKİNA

8. 		

33. REMO MAKİNA

BEST TRANSFORMATÖR

9. 		 BOYDEM

34. RESEL MAKİNA

10. COIL PARTNERS

35. SAR POWER

11. CSWIND

36. SCHAEFFLER TECHNOLOGIES

12. ÇİLTUĞ

37. SIEMENS GAMESA

13. ÇİMTAŞ

38. ŞİŞECAM ELYAF

14. DİRİNLER DÖKÜM

39. TEMSAN

15. DOWAKSA

40. TİBET MAKİNA

16. DURATEK

41. TİGRES

17. ELTAŞ

42. TPI COMPOSITES

18. ENERCON

43. TUBOPLAST

19. ETS YAPI

44. VESTAS

20. FLENDER

45. XGEN

21. GE
22. GESBEY
23. GOLDWIND

45 ÜLKE

İHRACAT / EXPORT
Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar
45 ülkeye ihracat yapılıyor.

700.000.000 €

CİRO / TURNOVER
24 firmanın yaklaşık cirosu
700.000.000 Euro

%70-80

İHRACAT ORANI
EXPORTATION RATE

20.000

İŞ GÜCÜ / LABOR FORCE

ÜRÜN / PRODUCT
Kule, kanat, jeneratör gibi büyük
aksamlara ek olarak kule iç aksamları,
bağlantı ekipmanları, taşıma
aparatları, rotor, stator, dişli grubu,
bobin, kompozit komponentler
üretilmekte çelik ve metal
işlenmektedir.

Rüzgar sanayisi 20.000
kişiye istihdam sağlıyor.

YERLİ ÜRETİM
LOCAL MANUFACTURING
Kule üretiminde maksimum
ulaşılan yerlilik oranı yüzde 67.
Kanat üretimde maksimum
ulaşılan yerlilik oranı yüzde 64.

25. KOMPOTEK

tureb.com.tr

24. KALELİLER
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ABP TDS
Türkiye’nin hızla büyüyen şirketlerinden biri olan ABP Grubunun
temelleri 34 yıl önce ABP Gıda’nın kurulması ile atılmıştır.
ABP Grubu bugün başta Gıda Analiz Cihazları, Rüzgar Enerji
Santralleri Kule İçi Ekipmanları, Tahıl Depolama Sistemleri ile
taşıma ekipmanları olmak üzere birçok iş kolunda faaliyet
göstermektedir.

ABP Group, one of Turkey’s rapidly growing
company groups, was founded 34 years ago with the
establishment of ABP Food Technology. Today, ABP
operates in the fields of Food analyses equipment,
Wind Energy Tower Kits, Grain Storage and Handling
Systems.

•
•
•
•
•
•

•

Rüzgar türbini kule iç aksam kitleri,
Çelik konstrüksiyon,
Yapısal Çelik İmalatlar,
Endüstriyel imalatlar,
Projenize özel imalatlar,
Mühendislik hizmetleri konularında hizmet vermektedir.

Adres / Address

•
•
•
•
•

Provides service regarding wind turbine tower
internal kits,
Steel construction,
Structural steel construction,
Industrial manufactures,
Special production for projects,
Engineering services provide services in the subjects.

3. Cad. No: 19 Akhisar O.S.B.
Akhisar / MANİSA

Tel. / Phone

+ 90 236 427 22 66

Fax

+ 90 236 427 26 94

Web
Profil / Profile

info@abptds.com
www.abptds.com
Kule iç aksam kitleri imalatı
Tower internal kits manufacturing

Ciro / Turnover

N/A

İstihdam / Employees

120

Kuruluş Yılı / Founding Year

1999

tureb.com.tr

E-Mail
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AERO RÜZGAR ENDÜSTRİSİ
Enercon GmbH, 1984 yılında Dr. Aloys Wobben
tarafından Aurich, Almanya’da kurulmuş; rüzgar
türbini geliştiren, üreten bir şirkettir. Enercon GmbH
şirketler grubu bünyesinde Almanya’da, Portekiz’de
ve Türkiye’de üretim tesisleri bulunmaktadır. Ayrıca
birçok farklı ülkede satış, proje ve servis şirketleri
bulunmaktadır. Aero Rüzgar Endüstrisi A.Ş, Enercon
GmbH bünyesinde bulunan bir rüzgar türbin
kanadı üretim şirketidir. Aero Rüzgar Endüstrisi
A.Ş 2001 yılında İzmir’de Ege Serbest Bölgesi’nde
kurulmuştur.

Enercon GmbH was founded in 1984 by Dr. Aloys
Wobben in Aurich, Germany. It is a company that
develops and manufactures wind turbines. There are
production facilities in Germany, Portugal and Turkey
under Enercon GmbH group companies. In addition,
there are sales, project and service companies in
many different countries. Aero Rüzgar Endüstrisi A.Ş.
is a wind turbine rotor blade manufacturing company
within Enercon GmbH group companies. Aero Rüzgar
Endüstrisi A.Ş. was founded in 2001 in the Aegean
Free Zone in İzmir.

Aero Rüzgar Endüstrisi A.Ş’de hali hazırda MW
ölçeğindeki rüzgar türbinleri için farklı modellerde
kompozit kanat üretimine devam edilmektedir. Aero
Rüzgar Endüstrisi A.Ş, Türkiye’deki ilk rüzgar türbin
kanadını üretmiş olan rüzgar enerjisi sektöründeki
öncü şirketlerden bir tanesidir.

Aero Rüzgar Endüstrisi A.Ş. continues to produce
different models of composite rotor blades for wind
turbines in MW scale. Aero Rüzgar Endüstrisi A.Ş.,
which produced its first wind turbine rotor blade in
Turkey, is one of the leading companies in the wind
energy sector.

Aero Rüzgar Endüstrisi A.Ş bünyesinde 400
civarında personel çalışmaktadır. İzmir Ege Serbest
Bölgesi’ndeki üretim tesisi 32.000 m2 açık alan
ve 15.000 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. Aero
Rüzgar Endüstrisi A.Ş ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemine sahiptir. Kuruluşundan itibaren üretilen
ürünlerin yaklaşık %75’i yurtdışına ihraç edilmiş
olup, ülkemizde yerli katkı payından faydalanan ilk
rüzgar türbin kanatları da AERO Rüzgar Endüstrisi
A.Ş’de üretilmiştir.

Around 400 personnel work within Aero Rüzgar
Endüstrisi A.Ş. The production facility in İzmir
Aegean Free Zone consists of 32.000 m2 open area
and 15.000 m2 closed area. Aero Rüzgar Endüstrisi
A.Ş. has ISO 9001 Quality Management System.
Approximately 75% of the products produced since
its establishment have been exported abroad and
the first wind turbine rotor blades to benefit from
domestic contribution in Turkey were produced in
AERO Rüzgar Endüstrisi A.Ş.

Adres / Address

Zafer SB Mah. Yalçın Yolu No:13 Ege
Serbest Bölgesi 35410 Gaziemir / İZMİR

Tel. / Phone

+ 90 232 251 93 71

Fax

+ 90 232 251 93 72

E-Mail
Web
Profil / Profile

aeroturkey@enercon.de
www.enercon.de
Kompozit kanat
N/A

İstihdam / Employees

368

Kuruluş Yılı / Founding Year

2001

tureb.com.tr

Composite rotor blade

Ciro / Turnover
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ALDEM ÇELİK
Aldem Çelik 1984 yılından bugüne sektöründe lider uluslararası
firmalara çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum ürün imalatları
yapmaktadır.

Aldem Çelik has been manufacturing steel, stainless steel
and aluminum products for global leader companies
since 1984.

Firma 170 çalışanı ve 11.000 metrekaresi kapalı olmak üzere
toplam 20.000 metrekare üretim alanına sahiptir.

Company has 170 employees and 20.000 sqm production
area (11.000 sqm indoor).

İmalatlar EN 1090-2 EXC4, EN ISO 3834-2 , ISO 15085-2
CL1, ISO 9001 - 2015, ISO 14001 - 2015, ISO 45001 - 2018
standartları kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Manufacturing has been implementing in conformity with
EN 1090-2 EXC4, EN ISO 3834-2, ISO 15085-2 CL1, ISO
9001 - 2015, ISO 14001 - 2015, ISO 45001 - 2018 global
standards.

Enerji Santralleri ve Yenilenebilir Enerji Ekipmanları başta
olmak üzere Makine, İnşaat, Nükleer Enerji, Havalandırma,
Teknoloji, Savunma Sanayi, Arıtma, Sağlık ve Geri Dönüşüm
sektörlerinde hizmet veren firmalara, proje bazlı ve seri
üretimler yapılmaktadır.

Adres / Address

Aldem Çelik supplies to customers, which are servicing in
Machine Producing, Construction, Ventilation, Technology,
Defense Industry, Treatment, Health, Recycling and
especially Energy (Renewables, Grid, Nuclear, Solar, etc.)
sectors, as mass production or project-based production.

Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:56
Kartal / İSTANBUL

Tel. / Phone

+ 90 216 387 11 01

Fax

+ 90 216 353 24 95

Web
Profil / Profile
Ciro / Turnover
İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

aldem@aldem.com.tr
www.aldem.com.tr
Çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum ürünler
Steel, stainless steel and aluminum products
85.000.000 ₺
170
1984

tureb.com.tr

E-Mail
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ATEŞ WIND POWER

Adres / Address
Tel. / Phone
E-Mail
Web
Profil / Profile

Zeytindağ Mah. 2208 Sokak No:1 35720
Bergama / İZMİR
+90 232 877 22 24
info@atescelik.com
www.ateswindpower.com
Rüzgâr türbini kule ve jeneratör üretimi, mekanik iç aksam,
rüzgâr kulesi komponentleri (kule temel halkası, kule
temel kafesi), saha montaj platformu, lojistik, stoklama,
mühendislik faaliyetleri
Wind turbine tower and generator, mechanical internal
parts, wind tower equipments (foundation baskets, tower
base rings), site assembly platforms, logistics, stocking
and engineering operations

Ciro / Turnover

N/A

İstihdam / Employees

615

Kuruluş Yılı / Founding Year

2007

Taking our 24 years of steel construction experience
with us, we started to manufacture towers for wind
power plants in 2013. We manufactured and sent
thousands of megawatt wind turbines to many parts
of the world, primarily to Turkey. In 2018, in addition to
tower production, we have established the first and only
direct drive generator factory at Bergama/İzmir, in which
our facility is located. Today, we continue manufacturing
in confidence solely for wind power; an annual volume
of towers up to 1,500 megawatts; generators up to 650
megawatts for green energy production.

In addition to producing wind turbine towers, and
generators for wind turbine manufacturers and world
renowned EPC companies; we offer mechanical interior
parts, wind tower components (tower base ring, tower
base cage), field assembly platform, logistics, stocking
services. We are constantly improving our design and
engineering activities. Our tower, which we designed
as part of our R&D studies, is currently at the patent
stage.

Sertifikalarımız: TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO
14001, TS ISO 45001, EN 1090-1, EN 1090-2 EXC3, EN
1090-3 EXC3, TS EN ISO 3834-2.

Our certifications: TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO
14001, TS ISO 45001, EN 1090-1, EN 1090-2 EXC3, EN
1090-3 EXC3, TS EN ISO 3834-2.

İŞ BİRLİĞİ VE PROJELERİMİZ
Yenilenebilir rüzgâr enerjisi sektöründe birbirinden farklı
talepleri olan dünyaca tanınmış şirketlerin yurt içi ve yurt
dışı taleplerine yanıt veriyoruz. Jeneratör için Enercon;
kule için ise Enercon, General Electric, Nordex, Siemens
Gamesa, Vestas gibi yenilenebilir enerji sektörünün
devleri ile çalışıyoruz.

COLLABORATION & PROJECTS
We cover the domestic and international demands of
world-renowned companies with different needs in
the renewable wind energy sector. We work with the
renewable energy market giants such as Enercon for
generators; and Enercon, General Electric, Nordex,
Siemens Gamesa, Vestas for towers.

Bugüne kadar gerek yurt içinde; gerek İngiltere, Almanya,
Hollanda, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan,
Hırvatistan, Suudi Arabistan, İrlanda gibi birçok ülkede,
sayısız proje, ürünlerimizle hayata geçti. Üretim
hacmimiz ve kalite odaklı çalışmamızla tüm dünyada
tercih edilmeyi sürdürüyoruz.

Today, numerous projects have been implemented with
our products domestically and in many countries such
as England, Germany, Netherlands, Canada, the United
States of America, Serbia, Croatia, Saudi Arabia, and
Ireland. We continue to be preferred all over the world
with our production volume and quality-oriented work.

“Gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak, bugün yenilenebilir enerji
kaynaklarını daha çok kullanmamızla mümkün olacaktır. Biz yenilenebilir
enerji kaynakları arasından, rüzgârı önümüze kattık. Ateş Wind Power olarak
rüzgâr enerjisi için güvenle üretmeye devam ediyor ve ekibimizle sektörün
gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Kule üretimimizin yanında 2018
yılında açtığımız Türkiye’de direct drive teknolojisine sahip ilk yerli rüzgâr türbin
jeneratörü fabrikamızla bölgemizin istihdamını ve rüzgâr enerji sektöründeki
konumunu destekliyoruz. Hedefimiz rüzgâr enerjisi alanında kalifiye çalışanlar
yetiştirerek, üretim ve hizmetlerimizle bölgemizi global bir tedarik merkezi
haline getirmektir.”

Mahmut Güldoğan
“Leaving a sustainable world for future generations will only be possible if Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
we use renewable energy resources more today. We set our direction along Vice Chairman of the Board
with the wind, among all renewable energy sources. As Ateş Wind Power, we
continue to produce safely for wind energy, and we work with all our strength
for the development of the industry with our team. Apart from the tower
factory, by establishing our new factory to produce the first domestic wind
turbine generator with direct drive technology in Turkey in 2018, we support
local employment and our region’s share in the wind energy sector. Our goal is
to train qualified employees in the field of wind energy and to make our region
a global supply center with our products and services.”
tureb.com.tr

2013 yılında, 24 senelik çelik yapı tecrübemizi arkamıza
alarak, rüzgâr enerji santralleri için kule üretimine
başladık.Başta ülkemiz olmak üzere, dünyanın birçok
yerine binlerce megawatt rüzgar türbini için kule ürettik
ve gönderdik. 2018 yılında kule üretimine ek olarak,
Bergama/İzmir’de yer alan tesisimizde, Türkiye’nin
direct drive teknolojisine sahip ilk ve tek jeneratör
fabrikasını kurduk. Bugün, yılda 1.500 megawatt türbin
için kule ve 650 megawatt jeneratör üretim hacmimiz ile
rüzgâr enerjisi için güvenle üretmeye devam ediyoruz.

Rüzgâr türbini üreticilerine ve dünya çapında bilinen EPC
şirketlerine rüzgâr türbini kulesi ve jeneratör üretiminin
yanında; mekanik iç aksam, rüzgâr kulesi komponentleri
(kule temel halkası, kule temel kafesi), saha montaj
platformu, lojistik ve stoklama hizmetleri sunuyoruz.
Tasarım ve mühendislik faaliyetlerimizi sürekli
geliştiriyoruz. ARGE çalışmalarımız kapsamında kendi
tasarladığımız kulemiz ise, şu anda patent aşamasında.
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AYSAR MAKİNA
Aysar Makina’da işine adanmış, ürettiği değere
saygı duyan profesyonel bir ekiple çalışmaktan
gurur duyuyoruz. Türkiye’nin önde gelen
firmalarına hizmet ediyoruz. İhtiyaçlarınıza en
uygun çözümleri sunabilmek için sizlerle iş
birliği yapıyoruz.

At Aysar Makina, we are proud to work with a
professional team dedicated to the value we
produce. We offer our services to the leading
companies of Turkey. We collaborate with you
in order to find tailor-made solutions to your
necessities.

Aysar Makina olarak rüzgar türbin yağ ve rotor
fren sistemleri için fren balataları geliştiriyor ve
üretiyoruz. Yüksek kalite ve yüksek performansa
sahip ürünlerimizi rüzgar enerji santrallerine,
rüzgar türbin imalatçılarına ve fren sistemi
imalatçılarına sunuyoruz.

Aysar Makina is designing and manufacturing
brake pads for wind turbines. We offer high
quality and high performance products to wind
farms, wind turbine manufacturers and brake
system manufacturers. We produce OE grade
brake pads at competitive prices.

Adres / Address

Aosb Mah. 10001 Sok. No : 21 AOSB
Çiğli / İZMİR

Tel. / Phone
Fax

+ 90 232 436 25 15

“In our country, we operate in a sector that has
gained momentum with incentives in recent years.
As a result of supporting domestic production; great
representatives of the industry invested in Turkey.
In the OE market, the production range of domestic
manufacturers is expanding day by day.

Rüzgar türbin santralleri zorlu şartlar altında çalışırlar.
Bu koşullar ekipmanların aşırı yüklenmesine,
ısınmasına, aşınmasına, paslanmasına sebep
olabilir. Sektörümüzde yüksek bedelli yatırımlar beş
- on senelik garanti ve bakım sözleşmeleriyle birlikte
devreye alınıyor.

Wind turbine plants operate under harsh conditions.
These conditions may cause the equipment to be
overloaded, overheated, eroded and rusted. Highcost investments in our industry are implemented
with five to ten-years warranty and maintenance
contracts.

Seneler ilerleyip, ekipmanlar yaşlandıkça bakım
önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu
kapsamda garanti sürelerinin sonunda;

As the years progress and the equipment ages,
maintenance becomes an important factor. In this
context;

1. Bakım sözleşmeleri uzatılabiliyor
2. Piyasada hizmet veren tecrübeli bakım firmalarına
bakım işi gördürülebiliyor
3. Yatırımcı firmalar kendi içlerinde bakım ekipleri
kurabiliyorlar.
4. Garanti süreleri sona eren firmalar, santralleri
devredebiliyorlar.

1. Maintenance contracts can be extended.
2. Investor companies can outsource the
maintenance function.
3. Investor companies can establish maintenance
teams within themselves.
4. Firms whose warranty period has expired can
transfer power plants.

Rüzgar türbinleri için bakım, diğer sektörlere kıyasla
maliyetli ve farklı alanlarda uzmanlık gerektiren bir
iştir. Yüksekte çalışmanın yanı sıra doğa koşulları
ile mücadeleyi de gerektirir. Garanti sürelerinin
sonunda yatırımcı firmalar yüksek bakım giderleri
ve yedek parça maliyetleri ile karşılaşabilirler. Ancak
bu noktada yatırımcı firmalar, yenileme pazarında
yüksek kaliteli ürünler sunan bir partnerle çalışırsa bu
maliyetler düşecektir.

Maintenance for wind turbines is costly compared
to other industries and requires expertise in different
areas. In addition to working at one hundred meters
above the ground, it also requires struggle with
natural conditions. At the end of the warranty periods,
investor companies may face high maintenance
costs and spare parts costs. However, at this point,
these costs will decrease if the investor companies
work with a partner that offers high quality products
in the renewal market.

Ülkemizde ivmelenen RES yatırımlarının kısa ve orta
vadede yenileme pazarında bizim gibi yüksek kalite
ürün sunan tedarikçilere ihtiyaç duyacağını tahmin
ediyoruz. İhtiyaç olduğu zamanda hazır olabilmek için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

-

E-Mail

info@aysarmakina.com

Web

www.aysarmakina.com

Profil / Profile

“Ülkemizde son yıllarda teşviklerle ivme kazanan
bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Yerli üretimin
desteklenmesi kapsamında uluslararası önemli
üreticiler Türkiye’ye yatırım yaparken; OE pazarında
yerli firmaların üretim yelpazelerinin günden güne
genişlediğine şahit oluyoruz.

Yaw & rotor brake fren balataları

We anticipate that the green energy investments
in our country will require suppliers like us offering
high quality products in the renewal market in the
short and medium term. We continue our efforts to
be ready when needed.”

Sezgin Atabey Sarıtosun
Genel Müdür | General Manager

Yaw & rotor brake pads

İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

N/A
4
2016

tureb.com.tr

Ciro / Turnover

Rüzgar türbini kule parçaları alanında faaliyet
gösteren BARGA BAYRAMOĞLU RÜZGAR ENERJİSİ
ÜRÜNLERİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ 28.05.2018 tarihinde İspanyol Industrias
Barga firması ile ortaklık kurmuş olup yatırımın ve
üretim teknolojisi transferinin ülkemize gelmesini
sağlamıştır.
B&B Yenilenebilir Enerji, Barakfakih Organize Sanayi
Bölgesi’nde (Bursa / Türkiye) 15.000 m2 kapalı
alana sahip üretim tesisinde Temmuz 2018’de
faaliyetlerine başlamıştır. Deneyimli ortakları ve
kadrosu ile B&B Yenilenebilir Enerji yıllık 300 Kule
iç kit setlerini işleme kapasitesine sahiptir ve enerji
sektöründeki paydaşlarının beklentilerini en üst
düzeyde;
•
Lokalizasyon
•
AR-GE
•
Minimum Toplam Maliyet
•
Zamanında Teslimat ile karşılamayı 		
hedeflemektedir.
B&B Yenilenebilir Enerji olarak, müşterilerimize
kaliteli ürünler ve hizmetler sunmayı taahhüt
ederek; kalite yönetim sistemini sürekli gözden
geçiriyoruz. Her iki taraf için de yüksek izlenebilirlik
ve memnuniyet düşüncesi ile müşterilerimizden
gelen talepler, deneyimli mühendislerimiz tarafından
analiz edilerek MPP (Üretim Süreç Planı) versiyonuna
dönüştürülmektedir.
Yüksek kalite ve müşteri memnuniyetine ulaşmak
amacıyla First Piece Qualification (FPQ) sürecine
önem veriyoruz. Projeye uygun akredite firmalar ve
sertifikalı kaynakçılar ile üretim ve kaynak işlemleri

Adres / Address

Barakfakih Sanayi Bölgesi 14. Cadde
No:6 Kestel / BURSA

Tel. / Phone

+ 90 224 532 09 57

Fax

+ 90 224 532 09 58

E-Mail

info@bbre.com.tr

Web

www.bbre.com.tr

Profil / Profile

Rüzgar türbini iç aksam parçaları /
Internal equipment of wind turbines
(onshore&offshore)

Ciro / Turnover

N/A

İstihdam / Employees

100

Kuruluş Yılı / Founding Year

2018

BARGA BAYRAMOĞLU RÜZGAR ENERJİSİ ÜRÜNLERİ
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (B&B
Renewable Energy), which operates in the field of wind
turbine tower parts, was established on 28.05.2018
in partnership with Spanish Industrias Barga SL and
Bayramoğlu A.Ş.
B&B Renewable Energy has started to it’s activities
in production facility of 15.000 m2 covered area
at Barakfakih Organized Industrial Zone (Bursa /
Turkey) in July 2018. With its experienced partners
and staff, B&B Renewable Energy has the capacity
of processing 300 tower internal kitsets annually
and aims to meet to expectations of customers,
employees and shareholders in the energy sector at
the highest level with;
•
Localization
•
R&D
•
On-Time Delivery
•
Minimum Total Cost
As B&B Renewable Energy, committed to providing
quality products and services to our customers; We
constantly review the quality management system.
With the idea of high traceability and satisfaction for
both sides, the demands taken from our customers
analyzed by our experienced engineers with their
projects and transformed into MPP (Manufacturing
Process Plan) version.
With the aim of reaching high quality and customers
satisfaction, in accordance with demand of the
clients First Piece Qualification (FPQ). The processes
of production and welds are done in the light of
WPQR and WPS with the accredited companies and

Personelimizin iş hayatında periyodik olarak aldıkları
5S, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri şirketimizin
temel üretim adımlarının güvenli bir şekilde
gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.

certificated welders appropriate to the project. Our
company has EN1090-2&3 EXC3 and ISO 3834-2 to
reach the international welding quality standards.
In addition, our company has ISO 9001 Quality
Management System, ISO 14001 Environmental
Management System, ISO 45001 Occupational
Health and Safety Management System and TSE
Covid-19 Safe Production certificates.

23

Occupational health and safety and the 5S trainings
that our staff receive periodically in their business
life play an important role in our company to safely
perform its main production steps.

“Yenilenebilir ve nispi düşük maliyetli olması dolayısıyla rüzgâr enerjisi tüm
dünyanın öncelikli tercihlerinden biri durumundadır. İçinde bulunduğumuz
coğrafyanın en güçlü üretim potansiyeline sahip olan ülkemiz de son
yıllarda atılan başarılı ve vizyonlu adımlarla sektörün önemli bir paydaşı
haline gelmiştir. Bu potansiyel ve vizyon doğrultusunda, Türkiye’nin köklü
sanayi kuruluşlarından Bayramoğlu A.Ş., üçüncü kuşak yöneticilerin
liderliğinde, sektörde uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren
İspanyol Industrias Barga firması ile ortaklık kurmuş olup yatırım ve üretim
teknolojisi transferinin ülkemize gelmesini sağlamıştır.
Bu uyumlu beraberliğin neticesi ve ülkemiz için alanında ilk olan firmamız
B&B Renewable Energy, kurulduğu günden bugüne yerli ve milli olma
odağıyla hareket etmektedir. Rüzgâr türbinlerinin iç donanımlarının
tamamının tedariğini ve imalatını gerçekleştiren firmamız, ithal ikamesi
oluşturma ve yerlileştirme alanlarında her geçen gün yeni başarılara imza
atmakta ve yerli imalat oranını %80 seviyesinin üzerine çıkararak 5 kıtaya
ihracat yapmaktadır.”

Alikaan Çiftçi
Genel Müdür
General Manager

“Due to its renewable and relatively low cost, wind energy is one of the
primary choices of the whole world. Our country, which has the strongest
production potential in the geography we are in, has become an important
stakeholder of the sector with the successful and visionary steps taken in
recent years. In this potential and vision, Bayramoglu Inc. of Turkey’s longestablished firms, under the leadership of the third generation of managers
has led the industry for many years successfully operating in the Spanish
Industrias Barga company has established a partnership with you to come
to our country for the transfer of investment and production technology.
B&B Renewable Energy, our company, which is the first in its field for our
country as a result of this harmonious cooperation, has been acting with
the focus of being domestic and national since its establishment. Our
company, which supplies and manufactures all of the internal equipment of
wind turbines, has achieved new successes every day in the fields of import
substitution and localization and exports to 5 continents by increasing the
domestic production rate above 80%.”
tureb.com.tr

B&B RENEWABLE ENERGY

WPQR ve WPS ışığında yapılmaktadır. Firmamız
uluslararası kaynak kalite standartlarına ulaşmak
için EN1090-2 & 3 EXC3 ve ISO 3834-2’ye sahiptir.
Ayrıca firmamız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TSE Covid-19
Güvenli Üretim belgelerine sahiptir.

BERDAN CIVATA

VE LAB. HİZMETLERİ SAN. AŞ.
Berdan Cıvata San. AŞ., Hasan
ŞEMSİ ve Yunus ŞEMSİ kardeşler
tarafından 1980 yılında beş çalışanlı
150 m²’lik küçük bir torna atölyesi
olarak Tarsus’ta kurulmuştur.
Bugün, Tarsus-Mersin Organize
Sanayi Bölgesi’nde 46.000 m² alan
üzerine kurulu, konusunda uzman
45’i mühendis 380 nitelikli çalışanın
bulunduğu, Cıvata-Somun Üretim
Tesisleri, Isıl İşlem Tesisleri, Sıcak
Daldırma Galvaniz, Elektro Galvaniz,
Çinko Lamel Kaplama Tesisleri, ArGe Merkezi ve sektörün ISO 17025’e
göre Akredite Belgeli ilk ve halen tek
Test Laboratuvarı ile tam entegre
üretim tesislerinde birçok sektöre
hizmet vermektedir.
Firma; Cıvata, somun, saplama vb.
bağlantı elemanlarını; TS, EN, ISO,
DIN, ASTM, GOST vb. standartlara
ya da resimlere göre; çoğunlukla 8.8
– 10.9 ve 12.9 kalitelerde; Rafineriler
- Petrokimya Tesisleri - Gaz ve Sıvı
Borulama Hatları - Hidroelektrik
Santraller - Nükleer Santraller Asma Köprüler - Endüstriyel Tesisler
- Uzay Çatı Sistemleri - Basınçlı
Kaplar, Kazanlar, Vanalar, Valfler –
Havaalanları - Otoyollar, Tüneller,
Demiryolları - Savunma Sanayii
ve Rüzgâr Enerji Santralleri için
üretmektedir.

Berdan Cıvata & Laboratory San.
A.Ş. was established as a small
workshop in a 150 m² area, with
5 employees in Tarsus in 1980 by
Hasan Şemsi and Yunus Şemsi
brothers.
Today, Berdan Cıvata continues
to provide service to a wide range
of sectors with its fully integrated
production facilities ie. bolt-nut
production facilities, heat-treatment
facilities, coating facilities (HDG,
EG, Zinc Flake etc.), R&D Center and
the first accredited test laboratory
(according to ISO 17025) of the
sector; with 45 engineers, totally
380 qualified personnel in 46.000
m² area at Tarsus-Mersin Organized
Industrial Zone.
Berdan Cıvata produces mostly
8.8, 10.9 and 12.9 quality, coated
or non-coated fasteners (bolts,
nuts, studbolts etc.) according
to
technical
drawings
and
international standards (TS, EN,
ISO, DIN, ASTM, GOST etc.) and
technical drawings (for special requirements) for refineries – petrochemical
plants – gas and liquid pipelines – hydroelectric power plants – nuclear
power plants –bridges – steel constructions and space frame systems –
pressure vessels and boilers – valves – airports, hangars and terminals
– motorways, tunnels and railways – defence industry, wind and other
renewable energy sectors.
Berdan Cıvata keeps Europe’s Strongest Tensile Test Device with a capacity
of 500 Tons, and Torque Friction Test Device with the capacity of 30.000
N/m in its accredited (According to ISO 17025) test laboratory’s inventory.
Berdan Cıvata today has a total of 8 patents and 47 utility model studies.
Berdan Cıvata has succesfully eliminated hydrogen embrittlement risk on
its HDG coated products and patented this method.
Hydrogen Embrittlement Risk is “0%” on Berdan

Adres / Address Tarsus-Mersin Organized Industrial Zone 5th Ave.

Berdan Cıvata, 500 Ton kapasitesiyle
Avrupa’nın en Güçlü Çekme Testi
Cihazını (Berdan patentli) ve 30
bin N/m kapasiteli Avrupa’nın en
güçlü Tork Testi Cihazını, ISO EN
17025’e göre Akredite Belgeli Test
Laboratuvarı’nda bulundurmaktadır.

Cıvata’s 10.9 and 12.9 quality HDG
coated products.
Taking Quality as the foundation
value of the company, Berdan Cıvata,
at this point today, has become
an approved supplier of top Wind
Energy Sector (Berdan Cıvata’s
leading sector) companies such as
Toplamda 8 adet patent ve 47 adet SIEMENS, VESTAS, GE, ENERCON,
faydalı model çalışmasına sahip NORDEX, ALSTOM, GAMESA etc.
Berdan Cıvata, sıcak daldırma
galvanizli
ürünlerinde
hidrojen Since 2010 when Wind Energy
kırılganlığını özel bir yöntemle Companies entered Turkish Energy
ortadan kaldırmış olup, bu yöntemin Market, Berdan Cıvata;
patentini almıştır. Berdan Cıvata’nın
10.9 ve 12.9 kalite, sıcak daldırma • Has provided services for 1.800
galvanizli
ürünlerinde
hidrojen Wind Energy Turbines (3.500 MW),
gevrekliği riski “SIFIR” ‘dır.
• Has produced almost 25.000 tons
Wind Energy Turbine fasteners.
Kuruluşundan itibaren önceliğini
kaliteye veren Berdan Cıvata, bugün With its fully integrated production
geldiği noktada birçok sektörde facilities,
almost
semi-century
olduğu gibi lokomotif sektörü olan long experience and creating
“Rüzgâr Enerjisi Sektörü’nde de development in the industry, Berdan
SIEMENS, VESTAS, GE, ENERCON, Cıvata continues to produce 10.9
NORDEX, GAMESA, ALSTOM gibi quality critical fasteners (from
dünya çapındaki üreticilerin aranan foundation anchor cages to tower
onaylı çözüm ortağı olmuştur.
connection components, from blade
studs to nacelle bolts) for Wind
Berdan Cıvata, Rüzgâr Enerji Energy Industry.
Santrallerinin Türkiye’de başladığı
2010 yılından bugüne kadar;
Under favor of having a fully
• 1.800 Adet Rüzgâr Türbini İçin (3.500 MW) hizmet vermiş olup bunlar için integrated factory, 45 engineers,
takriben
380 qualified personnel and
• 25.000 Ton kritik özellikte Bağlantı Elemanları üretmiştir.
property importance given to
production quality, Berdan Cıvata
Berdan Cıvata, tam entegre üretim tesisleri ve takriben yarım asırlık tecrübesi is successful to draw attention of
ile Rüzgâr Enerji Santral Projelerinde, Temel Ankraj Kafeslerinden Kule global contractors of mega projects
Bağlantı Cıvatalarına, Kanat Bağlantı Saplamalarından Nacel Cıvatalarına and has hosted these contractors
kadar tüm 10.9 kalite Kritik Bağlantı Elemanları için çözüm ortağı olmak in Tarsus. Moreover, Berdan Cıvata
üzere kendini geliştirerek üretime devam etmektedir.
has succesfully become the sole
company to produce anchor bolts
Tam entegre bir tesis oluşu, 45’i mühendis, 380 nitelikli çalışanı ile Mega (790 kg weight and 10m length/
Projelerin üreticilerini Tarsus’a, Berdan Cıvata’ya çekebilmeyi başarmış, each) to carry the piers of the World’s
Avrupa’nın ve Dünyanın en uzunu olan Osmangazi ve Çanakkale Köprülerin longest suspended bridge and
252 ve 380 metre boyundaki ayaklarını taşıyan 10 m. boyda 700 kg. Europe’s second longest suspended
ağırlıktaki ankraj cıvatalarına Avrupa’dan teklif verebilen tek firma olmuştur. bridge in Europe.
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No.6, 33540 Akdeniz / MERSİN
Tel. / Phone +90 324 676 44 90
Fax +90 324 676 44 93
E-Mail info@berdancivata.com
Web www.berdancivata.com
Profil / Profile Bağlantı elemanları tedarikçisi
Fasteners supplier
Ciro / Turnover N/A
İstihdam / Employees 380
tureb.com.tr

Kuruluş Yılı / Founding Year 1979

BEST TRANSFORMATÖR
Yırcalı Ailesi tarafından temelleri 1966’da Balıkesir’de
atılan Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri
A.Ş. (BEST) yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş
olan Türkiye’nin ilk yüksek gerilim transformatör
üreticisidir. Üretimine Balıkesir Ağır Sanayi
Bölgesi’ndeki tesislerinde başlayan şirketimiz, yıllar
içerisinde yaptığı yatırımlar ve yüksek teknolojiyle
donattığı yeni tesisleri ile bugün Balıkesir Organize
Sanayi Bölgesi’nde hizmet veriyor.

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş., founded
by the Yırcalı Family in 1966 in Balıkesir. In short “BEST”
was established with domestic capital so that the face
is the first high-voltage transformer manufacturer in
Turkey. Our company, which started its production
in its facilities in Balıkesir Heavy Industrial Zone and
today serves in Balıkesir Organized Industrial Zone
with the investments it has made over the years and
its new facilities equipped with high technology.

170 bin metrekare üretim alanı ve 50.000 MVA
üretim kapasitesi ile Türkiye ve bölgenin önde
gelen transformatör üreticilerinden biri olan BEST,
günümüzde üretiminin yüzde 50’den fazlasını 85’in
üzerinde ülkeye ihraç ederek global bir şirkete
dönüştü. Dünyanın önde gelen elektrik kurumları,
demir çelik üreticileri, petrol ve gaz şirketleri, güneş ve
rüzgâr enerji projeleri gibi birçok alana hizmet eden
şirket ihracat oranını da her sene arttırıyor.

170.000 m2 production space and 50,000 MVA and
one of Turkey’s leading transformer manufacturer with
a production capacity of BEST, more than 50 percent
of its production today has become a global company
by exporting to over 85 countries. The company,
which serves many areas such as the world’s leading
electricity companies, iron and steel producers, oil
and gas companies, solar and wind energy projects,
increases its export rate every year.

Yenilenebilir Enerji ve sürdürülebilir dünya dengesinin
ilişkisini her zaman göz önünde bulundurarak gelecek
adımlarını planlayan BEST, özellikle gerek Türkiye’ de
gerekse yurtdışında tüm RES standartlarını kapsayan
üretim metotlarıyla üretimine ara vermeden devam
etmektedir.

Related with Renewable Energy and the relationship
of the world sustainability which planned BEST’s
future steps, taking into account the particular need
in Turkey as well as production continues without
interruption to the production methods covering the
entire WPP standards abroad. With more than 50
years of experience and know-how, it continues to
deliver WPP transformers, whose production requires

Adres / Address
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“Yarım asırlık deneyimimizi gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanılabilinir
bir gelecek bırakmak için sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz. Dünya RES
standartlarının hepsini sağlayabilen üretim prensiplerimiz ve gelecek nesillere
karşı hissettiğimiz sorumlulukla temiz enerjinin büyük bir kısmını oluşturan RES
projelerini sonuna kadar destekleyeceğiz.”
“We are trying to use our half-century of experience to the fullest to leave a greener
and more livable future for future generations. With our production principles
that can meet all world WPP standards and our responsibility towards future
generations, we will support WPP projects that make up a large part of clean
energy.”

50 seneyi aşkın deneyim ve birikimle üretimi yüksek
bilgi ve teknoloji gerektiren RES transformatörlerini
Dünya’nın en büyük RES standartlarını oluşturan
VESTAS, NORDEX ve ENERCON gibi firmalara
her geçen gün artan adetlerde teslim etmeye
devam etmektedir. Standartları normal dağıtım
transformatörlerine göre çok farklı olan bu tip
transformatörler RES sisteminin bütünlüğünün
sağlanması,
üretilen
enerjinin
en
sağlıklı
aktarılmasında çok kritik bir öneme sahiptir.
Üretilen enerjinin verimli şekilde aktarılması ve ileriki
adımlara sağlıklı geçilmesinde en önemli dişlilerden
birisidir.

Tunç Tezel
Genel Müdür
General Manager

high knowledge and technology, to companies such as
VESTAS, NORDEX and ENERCON, which constitute the
world’s largest WPP standards, in increasing numbers.
These types of transformers, whose standards are
very different than those of normal distribution
transformers, have a very critical importance in
ensuring the integrity of the WPP system and
transferring the produced energy in the healthiest way.
It is one of the most important gears to transfer the
energy produced efficiently and to take the next steps
healthy.

Osb. 7. Cad. No: 1
10100 BALIKESİR

Tel. / Phone

+ 90 266 281 10 70

Fax

+ 90 266 281 10 02

Web
Profil / Profile
Ciro / Turnover

best@besttransformer.com
www.besttransformer.com
Transformatör
Transformer
N/A

İstihdam / Employees

1200

Kuruluş Yılı / Founding Year

1966

tureb.com.tr

E-Mail
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BOYDEM
Boydem olarak 1991 yılından beri transformatör,
jeneratör ve kablo izolasyon malzemelerinin yanında
kablo aksesuarları üretimi ile faaliyet göstermekteyiz.
Enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımının bulunduğu
sistemin her adımında yer almaktayız. Yıllar içinde
edindiğimiz tecrübe ve birikim ile rüzgar enerjine yönelik
üretim yapan firmaları desteklemeye ve onlarla birlikte
gelişmeye devam ediyoruz.

Adres / Address

As Boydem, we have been producing insulation
materials for transformers, generators, cables
as well as cables accessories since 1991. Our
products cover all aspects and steps of energy
production, transfer and insulation. We are using
our decades of experience to support companies
producing wind power. We continue to improve and
grow with our partners in the field of renewable and
sustainable energy.

Esenkent Mah. Berker Sok. No:2/8
PK.34776 Y.Dudullu / İSTANBUL

Tel. / Phone

+ 90 216 572 32 75

Fax

+ 90 216 572 32 85

E-Mail

info@boydem.com

Web

www.boydem.com

Ciro / Turnover
İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

Transformatör, jeneratör ve kablo izolasyon
malzemeleri / Insulation materials for transformers,
generators, cables

50-100 M ₺
40
1991

tureb.com.tr

Profil / Profile
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COIL PARTNERS
İstanbul’da (Türkiye) kurulu Coil Partner firması rüzgâr
jeneratörü bobinlerinin üretimi konusunda Türkiye’de ve
Avrupa’da lider konumdadır.

Coil Partners based in Istanbul / Turkey is the leader in
producing of high voltage coils for wind generators in
Turkey and Europe.

Rüzgar generatörü bobinleri üretimi için ayrılan hatlara sahip
firmamızın toplam üretim kapasitesinin %40‘ı yerli üretim
rüzgar jeneratörlerine ve diğer Avrupa ve Amerika’daki global
müşterilerimize satılmaktadır.

We have dedicated lines for wind generator coils and
we almost sell 40% of our capacity for the local made
generators as well as the global suppliers in Europe and
USA.

Grup şirketlerimiz Sarcam ve Fenixta ile birlikte kendi bakır
tellerimizi ve bobin üretim ekipmanlarımızı üretme imkanlarına
sahibiz. Toplam 340 kişilik çalışanımızla tüm müşterilerimize
ürünlerimizin teslim için yoğun çaba sarf etmekteyiz.

We are capable to produce our own insulated copper
wire and coil manufacturing equipment together with our
group companies Sarcam and Fenixta. In total 340 people
work hard every day to produce and deliver products to
our customers worldwide.

Önümüzdeki yıllarda Türk Ekonomisinin önemli bir dinamiği
olacağına inandığımız Rüzgar Enerjisi sektörünün bir parçası
olmaktan mutluluk duyuyoruz.

We are very pleased to be a part of the Wind Energy Sector
in Turkey which will be one of the important drives of the
Turkish economy for the coming years.

Adres / Address

Mecidiye Mh. Selçuk Caddesi No: 85
Sultanbeyli / İSTANBUL

Tel. / Phone

+ 90 216 312 20 00

Fax

+ 90 216 312 20 01

E-Mail
Web
Profil / Profile

info@coilpartners.com
www.coilpartners.com
Jeneratör bobin
High voltage coils

İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

54.000.000₺
185
2007

tureb.com.tr

Ciro / Turnover
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CS WIND TURKEY
CS WIND Türkiye, Türkiye rüzgar kulesi pazarına
gelecekteki büyüme için pek çok fırsatla girmekle
birlikte, aynı zamanda tüm dünyada tedarik zincirini
güçlendirmek ve Avrupa pazarına üretim üssü
sağlamak için stratejik köprübaşı olacak.

Adres / Address

CS WIND Turkey not only enters into wind tower
market in Turkey with many opportunities for future
growth but also will be the strategic bridgehead for
strengthening the supply chain all over the world,
securing production base to European market.

“CS Wind Grup olarak, alanında dünyanın 1 numaralı üreticisi olarak, daha çok
ihracat ve daha çok istihdam yaratmak için Türkiye’ye sürekli yatırım yapmaktayız.
CS Wind Türkiye olarak, Maliyet Yönetimi, Toplam Kalite Sistemleri Yönetimi
ve Optimize Üretim Sistemleri vasıtasıyla 3 sene içinde Avrupa’nın 1 numaralı
üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.”
“As the CS Wind Group, being the world’s number 1 producer in its area,
we continuously invest in Turkey to create more jobs and export more.
By the means of, Cost Leadership, Total Quality Management System and
Optimized Manufacturing System; we take firm steps forward as CS Wind
Turkey to be the Europe’s number 1 producer within 3 years.”

Young-Jae RYU
Genel Müdür
Managing Director

Çoraklar Mahallesi 5013 Sokak, No: 4,
Aliağa OSB, 35800 Aliağa / İZMİR

Tel. / Phone

+ 90 232 621 50 92

Fax

+ 90 232 621 54 97

E-Mail

info@cswind.com

Web

www.cswind.com

Profil / Profile

Kule
N/A

İstihdam / Employees

167

Kuruluş Yılı / Founding Year

2018

tureb.com.tr

Tower

Ciro / Turnover

ÇİLTUĞ
1971’den bu yana Ağır Makine Sanayi Sektöründe
öncü firmalardan olan Çiltuğ Isı Sanayi ve Tic. A.Ş. 50
yıldır hem yerli hem de uluslararası ölçekte ağır sanayi
mühendisliği, rüzgar sektörü, hidro-güç mühendisliği
ve hidroelektrik ekipman imalat ve tasarımında önemli
bir rol oynamaktadır. Çiltuğ Isı Sanayi Ve Tic. A.Ş. hem
yurtiçinde hem de yurtdışında kaynaklı ağır imalat,
mühendislik alanlarında önemli bir rol oynamaktadır.
Çiltuğ Isı Sanayi Ve Tic. A.Ş, engin deneyimli personeli
ve özenle tesis edilmiş kurumsal kültürü sayesinde,
günümüzde RES, HES ve altyapı projelerinde önemli
bir bölgesel lider konumundadır. Çiltuğ Isı Sanayi
Ve Tic. A.Ş. enerji sektöründeki en çok tercih edilen
çözüm ortağı olma maksadıyla tasarım, inşa, bakım
ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

ÇİLTUĞ Inc. was established in 1971 in Gaziantep
Organized Industrial Zone as Heavy Machinery
Production Factory which is specialized in the
manufacturing of steel equipment for hydroelectric
power plants; wind power plants; thermal power
plants with heavy-duty simple and combined cycle gas
turbines; cement factories.

10.000 m2 kapalı ve 7.000 m2 açık alan üzerine
kurulu Ağır Makine ve Çelik İşleri Fabrikamız
5.000 m2 kapalı ve 32.000 m2 açık alan üzerine
kurulu Rüzgar Kulesi ve Aksesuarları Konstrüksiyonu
Fabrikamız olmak üzere iki fabrika işletmekteyiz.

ÇİLTUĞ WIND FACTORY
Our wind tower and accessories construction factory
established on 7,000 sqm. covered area and 32,000
sqm. outdoor area.

RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLERİ İÇİN
•
•
•
•
•
•
•
•

Çelik rüzgar kuleleri
Pervane muhafazaları
Statör yapıları ve ana karkaslar
Jeneratör fren diskleri ve statör plakaları
Türbin nakliye karkasları
Flanşlı sabitleme kafesleri ve temel halkaları
Türbin kanadı göbekleri
Mekanik kit setleri

Adres / Address

Atatürk Bulvarı No: 89 / 2-3,
27010 GAZİANTEP

Tel. / Phone

+ 90 342 230 03 25

Fax

+ 90 342 231 10 72

E-Mail

info@ciltug.com

Web

www.ciltug.com

Profil / Profile

Kule ve aksamları
Tower and Internal parts

Ciro / Turnover
İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

70.000.000 ₺
211
1971

15.000 tons welded and components/year.
FOR WIND POWER PLANTS;
• Steel wind towers,
• Turbine frames and Nacelle housings,
• Anchorage flanges,
10.000 tons wind tower and frame works/year

All fabrication and erection works are carried out by
our experienced team of engineers and our technical
personnel according to international quality and
production standards as per our clients’ special quality
requirements under below given quality certificates
and licenses.

Halihazırda yenilenebilir enerjinin büyük bir destekçi ve
yatırımcısı olan Çiltuğ Isı Sanayi ve Tic. A.Ş, sektördeki
faaliyetlerine, özellikle rüzgar kulesi imalat etmek için
tasarlanmış 7.000 m² kapalı, 25.000 m² açık alan
üzerine Rüzgar Kulesi ve Aksesuarları Fabrikası ile
devam etmektedir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yılda 80 kule kapasiteli çelik rüzgar kulesi üretimi
(parça başına 105 tona kadar)
Pervane muhafazaları
Statör yapıları ve açık deniz kuleleri için ana
karkaslar
Jeneratör fren diskleri ve statör plakaları
Türbin nakliye karkasları
Flanşlı sabitleme kafesleri ve temel halkaları
Türbin kanadı göbekleri
Mekanik iç aksamlar ve platformlar (kit setleri)
Montaj alanında rüzgar jeneratörünün elektrik ve
mekanik iç aksesuarlarının çalışmaya hazır halde
kurulumu

Mekanik ve Elektriksel İç Aksamının Kurulumu
Platformlar, kablolama, servis asansörleri, merdivenler
dahil tüm mekanik ve elektriksel iç aksamın kurulumu
fabrikamızda ve projenin gerçekleştiği şantiyelerde
deneyimli montaj ekibimiz tarafından gerçekleştirilir.

PRODUCT RANGE FOR POWER PLANTS AND
HYDROTECHNIC STRUCTURES INCLUDING ERECTION
& INSTALLATION
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

80 kule kesiti tek bir tabaka şeklinde depolanmış ve 160
kule kesiti çift katlı muhafaza şeklinde depolanmıştır.

•

Sertifikalar

•

Fabrikalarımızda çalışan tüm mühendislerimiz, NDT
testleri için uluslararası kurumlarca onay görmüş
akreditasyonlu firmalardan EN ISO 9712 veya SNTTC-1A standartlarında Level-II düzeyinde, istihdam
ettiğimiz tüm kaynakçılar ise EN ISO 9606-1
standartlarında test sertifikasına sahiptirler.

Turbine Housing & frames
Steam boiler, pressurized vessel, penstock,
expansion joint and branches
Petroleum process tank
Intake fixed wheel gate, radial & stoplog gate,
trashracks & cleaning machine
Sliding gate, butterfly and conical valve
Spiral case and stayring, draft tube and manifold
Stator frame and bracket for generator
Overhead & gantry crane

CERTIFICATIONS

Depolama Alanı

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesine bağlı
Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan her
iki fabrikamız da İskenderun Limanına TEM otoyolu
ile 220 km, Mersin Limanı’na TEM otoyolu ile 280 km
uzaklıktadır. Bu fabrikalarımızdaki imalat ve montajlar
tecrübeli teknik elemanlarımız tarafından, uluslararası
kalite ve standartlarına uygun olarak ve ISO - 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi altında yapılmaktadır. Bununla
birlikte teknik ekibimiz EN ISO 3834-2 Kaynak Yöntemi
Kapsamlı Kalite Gereklilikleri sistemine, ASME U&S
Onayı’na, ISO 14001:2004 ve OHSAS 18001:2007 İş
Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi belgelerine
sahiptir.
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An experienced technical team of 500, with 22
experienced engineer, 10 technician, 10 foreman
and 458 blue collar worker.
All fabrication and erection works are carried out
by our well-experienced technical personnel under
Quality Management System ISO 9001:2015.
Our engineers are certified as Level-3 for the NDT
Tests under the EN473 Standards by independent
& accredited authorities.
All welders have test certificates under the EN287
Standards.
Our technical team is equipped with EN ISO 3834-2
Fusion Welding of Metallic Materials Management
Quality Requirements System and qualified by
EN1090-2 (DIN18800-7) as technical requirements
for the execution of steel structures system.
OHSAS 18001:2007 Occupational Health & Safety
system.
ISO 14001:2015 Environmental Management
System.

tureb.com.tr

Rüzgar Enerjisi Türbin Jeneratörleri, Kule İmalatı ve
Montaj İşleri
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ÇİMTAŞ
Çimtaş Grup, 48 yıllık tecrübesi ve 7 tesisiyle, enerji,
petrol, gaz, petrokimya ve inşaat sektörlerinin
önde gelen müşterilerine, yıllık 320.000 tonluk
üretim kapasitesiyle mühendislik (yapısal, basınçlı
kap, boru ve tesis mühendisliği), satın alma,
otomatik ve robot kaynaklı imalat, hassas işleme,
modülarizasyon ve montaj hizmetlerine dayalı
bütünleşik çözümler sunmaktadır.
Tamamı ENKA’ya bağlı olarak kurulan Çimtaş,
Türkiye’de 6 ve Çin’de 1 olmak üzere 7 ayrı tesiste
faaliyet göstermektedir.

Adres / Address

Çimtaş Group, having 48 years of experience and
7 fabrication shops with an aggregated annual
capacity of 320,000 ton, provides engineering
(structural, pressure vessel, piping and plant
engineering), procurement, automatic and robotic
welded fabrication, machining, modularization,
erection and installation services to the leading
customers of Construction, Power, Oil, Gas and
Chemicals industries.
Çimtaş is a fully owned subsidiary of ENKA and
consists of 7 production shops, located in Turkey
6 and China 1.

Ana faaliyet alanları; basınçlı kaplar, çelik yapılar,
çelik köprüler, çelik rüzgar kuleleri, rüzgar
türbinlerinin rotor ve statorları, açık deniz yapıları,
proses ekipmanları, atık ısı kazanları ve güç proses - türbin borulama sistemlerinin tasarım,
mühendislik sıcak büküm ve hassas işleme
hizmetleri dahil olmak üzere üretimi, gemi inşası
ve enerji – proses modüllerinin imalat ve fabrika
montajı olan Çimtaş ve iştirakleri; üretimlerini
ASME, AISC, API, AS 9100, AWS, ISO ve EN kalite
sertifikalarına göre yapmakta ve ürünlerini tüm
dünyaya sevk etmektedir.

Çimtaş and its subsidiaries engineer and fabricate
pressure vessels, heat recovery steam generators,
storage tanks, steel structures, steel bridges, steel
wind towers, wind turbine rotor & stators, oil and
chemical tankers, offshore platforms, powerships,
piping systems for power, oil, gas and chemical
industries, process skids and modules, turbine
auxiliary systems, combustion casings, end covers
and liners for gas turbines, cold and hot formed
pipe fitting components according to ASME, AISC,
API, AS 9100, AWS, ISO and EN standards.

Grubun diğer çelik konstrüksiyon ve gemi inşa
faaliyetleri Gölcük’te bulunan Çimtaş Shipyard
fabrikamızda yürütülmektedir.

Group conducts other steel construction and
shipbuilding activities at Çimtaş Shipyard in
Gölcük, Turkey.

Toplam ağırlığı 1,2 milyon tonu bulan Çimtaş
ürünleri, dünya çapında 50 farklı noktaya sevk
edilmiştir.

Çimtaş’s products have been shipped to over 50
different destinations worldwide amounting to a
total weight of 1.2 million ton.

Ata Mah. Sanayi Cad. No: 52 Gemlik
16600 BURSA

Tel. / Phone

+ 90 224 519 02 50

Fax

+ 90 224 519 02 56

E-Mail
Web
Profil / Profile

cimtas_gemlik@cimtas.com
www.cimtas.com
Kule ve jeneratör komponentleri
N/A

İstihdam / Employees

600

Kuruluş Yılı / Founding Year

1973

tureb.com.tr

Tower and generator components
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DİRİNLER DÖKÜM
Dirinler Döküm Sanayi ve Tic. A.Ş. 1974’te yılından
bu yana Dirinler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren
uluslararası düzeyde döküm alanında uzmanlaşmış
bir dökümhanedir.
40.000m² lik kapalı alanda, iki adet 5 ton/saat ve iki
adet 5,5 ton/saat indüksiyon ocağı, 4 adet modern
kum mikseri ve yeni teknoloji ürünü dökümhane
ekipmanları ile yılda 18.000 ton demir dökümü
gerçekleştirilmektedir.
EN-1561 standartlarında Lamel Grafitli Dökme
Demir (Gri - Pik) ve EN-1563 standartlarında Küresel
Grafitli Dökme Demir (Sfero) ve türleri olmak üzere
geniş bir ürün kategorisinde hizmet verilmekte, Pik
olarak tek parçada 15 ton, Sfero olarak tek parça
da 12 ton’a kadar döküm yapılmaktadır.
Ürünün hazırlık, tasarım, model yapımı ve işleme
hizmetleri farklı sektörlerde yer alan, her biri
alanlarında lider müşterilerimiz için yüksek kalitede
ve üstün bir hizmet anlayışı çerçevesinde bir bütün
olarak da gerçekleştirilebilmektedir.
Nihai müşterilerimiz; Rüzgâr Enerjisi Sektörü, Gemi
Yapım Sanayi, Motor Yapımı, Makine Araç Gereçleri,
Dişli Kutusu Üretimi, Türbin Üretimi, Pompa ve Su
Aktarım Endüstrisi ve Genel Mekanik Endüstrisinde
faaliyet gösteren uluslararası işletmelerdir.

The Dirinler group is a family owned corporate,
working in the industrial and commercial area.
The founder A. Cemal DIRIN opened his first repair
shop for printing presses in 1952, and made the
first step towards creation of Dirinler.The initial
production of eccentric presses in 1967 led A.
Cemal Dirin to open his factory in 1970 in İzmir
Çamdibi on an area of 750 m2 and extended press
type portfolio. In 1974 he founded Dirinler Döküm
to increase the production speed and quality of
press machines of the highest level. So started
‘Dirinler Döküm’ being an ascending foundry in the
casting sector. In 1990 he moved the location of the
foundry and engineering works to the A.O.S.B and
expanded its area with the acquisition of 60,000 m2
area. With further investment in mechanical and
hydraulic presses, CNC machines, drills and piston
compressors in the 4 factories and the production
of up to 15 tons of castings in gray & ductile iron,
Cemal Dirin expanded his success. Even after
his death in 2001, the Dirinler group continue to
operate with the same innovative approach and
creating synergy of a large family.
Since 2005, the Dirinler group has production
actively geared towards export. Dirinler foundry is
constantly improving its production capacity.
With the technology developments in the field of
wind energy and successful production in this
area, at least 75% of production was exported to
European countries annually since of 2010.

Adres / Address

A.O.S.B. 10036 Sokak No:7
35620 Çiğli / İZMİR

Tel. / Phone

+ 90 232 376 72 00

Fax

+ 90 232 376 72 06

E-Mail

info@dirinler.com.tr

Web

www.dirinler.com.tr

Profil / Profile

The Dirinler foundry is the main supplier of the
world’s leading customers. As a result of the
continuous development of the Dirinler foundry,
annual capacity increased to 18,000 tons of cast
iron and is one of the leading foundries in Turkey’s
medium range and large cast iron production.

Demir döküm
N/A

İstihdam / Employees

300

Kuruluş Yılı / Founding Year

1974

tureb.com.tr

Casting
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DOWAKSA
DowAksa 2012 yılında, malzeme bilimi konusunda
öncü Dow Chemical ve akrilik elyafta dünya lideri
Aksa’nın 50/50 ortak girişimi olarak kurulmuştur. Bu
iki büyük şirketin güçlerini bir araya getiren DowAksa,
karbon elyaf ve karbon elyaf bazlı malzemelerin
uluslararası üreticisi ve tedarikçisidir. Şirket, kullandığı
yenilikçi teknolojilerle bu ileri malzemenin getirdiği
avantajları geniş bir ürün gamı ile uluslararası
endüstriyel pazarlara sunar. Hızla gelişen rüzgar
enerjisi sektörüne, yeni nesil rüzgar türbinlerinin
uzayan kanatlarında kullanılan taşıyıcı kiriş parçaları
(spar caps) için karbon elyaf takviyeli poliüretan reçine
esaslı pultrüze profiller/ lamine plakalar üretir.
DowAksa, dünyanın en büyük rüzgar türbini tedarikçisi
ve en büyük karbon elyaf kullanıcısı olan Vestas Rüzgar
Sistemleri AS ile uzun vadeli bir tedarik anlaşmasına
sahiptir. Anlaşma kapsamında, gelişmiş proses
teknolojisi kullanarak, daha sağlam ve verimli rüzgar
türbinleri için gereken mukavemeti, sertliği ve hafifliği
sağlayan karbon elyaf taşıyıcı kiriş parçaları için lamine
plakalar üretir.
Bu lamine plakalar, DowAksa’nın Yalova’da bulunan
üretim tesisinde maliyeti düşürme ve performansı
artırmaya dayalı, özel geliştirilmiş bir pultrüzyon üretim
teknolojisi ile imal edilir ve kanat üretimi için Avrupa’ya
ve TPI-İzmir’e sevk edilir. Bu yüksek mukavemetli, hafif
parçalar, öncelikli olarak Türkiye ve Avrupa’daki Vestas
müşterilerine ulaştırılır. Bunun yanında DowAksa,
Türkiye’nin lojistik avantajını da kullanarak Orta Doğu,
Afrika ve Hindistan’daki kurulumlara da etkin şekilde
malzeme tedarik etme kapasitesine sahiptir.

DowAksa, is a global manufacturer and supplier of
carbon fiber and carbon fiber - based materials. The
global joint venture was formed in 2012, combining
the strengths of two world-class companies, The Dow
Chemical Company, a leader in providing materials
science solutions, and Aksa, the world’s largest
producer of acrylic fibers.

DowAksa uyguladığı “downstream” entegrasyon
modeli ile, rüzgar türbini kanatlarındaki karbon elyaf
taşıyıcı kiriş parçaları için gerekli önemli miktarda
lamine plakayı yurt içinde üreterek, Türkiye’nin rüzgar
enerjisi projelerinde yerel içerik oluşturma çıtasını
yükseltmesine de yardımcı olmaktadır. DowAksa
kurulmadan önce bu parçalar Türkiye’ye başka
ülkelerden ithal edilmekteydi.

DowAksa uses science-driven, innovative technologies
to bring the benefits of this advanced material to the
global industrial markets offering a wide product
portfolio. It offers carbon fiber reinforced polyurethaneresin based pultruded profiles/laminates for Spar
Caps of new generation, longer Wind Turbine Blades.

DowAksa, Vestas ve diğer OEM’lerin Türkiye’deki ek
rüzgar enerjisi projelerinin yanı sıra bölgedeki diğer
fırsatları da göz önünde bulundurarak Yalova’daki
tesisinde büyümeye devam etmektedir.

DowAksa has a long-term commercial supply
agreement with Vestas Wind Systems AS, the world’s
largest supplier of wind turbines and the largest
consumer of carbon fiber. DowAksa is producing
laminates for carbon fiber spar caps using advanced
process technology that assures the strength, stiffness
and lighter weight needed for more productive, reliable
and efficient wind turbine operation.
The laminates are being manufactured at the
DowAksa production facility in Yalova, Turkey and
are being shipped to Europe and TPI-İzmir for the
blade manufacturing process. DowAksa is using
a specially-designed pultrusion process to reduce
cost and improve performance. These high-strength,
light weight parts will initially serve Vestas customer
installations in Turkey and Europe, with additional

Adres / Address

capability to supply installations in the Middle East,
Africa and India, taking full advantage of Turkey’s
proximity and logistics advantages to efficiently serve
these regions.
DowAksa with full downstream integration model
and capability is also helping Turkey raise the bar for
local content creation in wind power projects as a
significant number of laminates for carbon fiber spar
caps in wind turbine blades now will be domestically
produced. Before DowAksa, these parts were imported
from other countries. DowAksa also anticipates major
expansion at its Yalova facility as Vestas and other
OEM’s pursues additional wind energy projects in
Turkey, as well as other opportunities in the region.

Merkez Mahallesi Akasya 2 Sokak No:3/1
Taşköprü-Çiftlikköy / YALOVA

Tel. / Phone

+ 90 226 353 25 45

Fax

+ 90 226 353 35 75

E-Mail
Web
Profil / Profile

wind@dowaksa.com
www.dowaksa.com
Karbon elyaf ve karbon elyaf esaslı ara ürünler
Carbon fiber and carbon fiber intermediate materials

“Şirketler yenilenebilir enerjiye özellikle üretimde sağladığı önemli büyüme
fırsatları nedeniyle yöneliyor. Rüzgar türbinleri, güneş panelleri, jeotermal
çözümler vb. üretimi için gerekli tedarik zincirleri, yenilikçi firmalar için önemli
büyüme fırsatları sunuyor. Devletler de, yalnızca çevresel kaygılar nedeniyle değil,
aynı zamanda sektörün sağladığı önemli istihdam ve yatırım fırsatları nedeniyle
de vakit kaybetmeden yenilenebilir enerjiye odaklanmalıdır.”

N/A
519

Kuruluş Yılı / Founding Year

2012

Douglas G. Parks
CEO
tureb.com.tr

“Companies target the renewable energy sector because of the significant
growth opportunities provided, especially in manufacturing. The supply chains
required for the production of wind turbines, solar panels, geo-thermal solutions,
etc., provide significant growth opportunities for innovative companies.
Governments should aggressively focus on renewable energy not only because
of environmental concerns, but also because of the significant employment and
investment opportunities it fosters.”

Ciro / Turnover
İstihdam / Employees

uygulanan yüksek darbe dirençli kaymaz boyalar
(bu ürün SİA kapsamında değerlendirilmektedir);
Roketsan ve Aselsan gibi firmalar için sağlanan
ürünler, geliştirdiğimiz ve yerlileştirdiğimiz epoksi veya
poliüretan esaslı özel ürünlerin bazılarıdır.

DURATEK
45 yılı aşkın bir maziye sahip ve polimer kimyası
konusunda uzmanlaşmış bir firma olan DURATEK,
epoksi, poliüretan ve akrilik esaslı sistemlerin
tasarımını, üretimini ve pazarlamasını yapmakta.
DURATEK, pazardaki özel konumunu, müşteri
isteklerine odaklanarak bunlara cevap verebilmesine
borçlu. Kardeş firması KİMAR / PAKSOY KİMYEVİ’nin
epoksi hammaddeleri üretebiliyor olması sayesinde
de DURATEK, ürün tasarımına bir adım ileriden
başlayabilmekte. Bu entegre yapı dünyada da az görülür.
DURATEK, inşaat sektörü için zemin kaplama sistemleri,
endüstriyel boyalar, su izolasyon malzemeleri ve yapı
kimyasalları; deniz sektörü için laminasyon reçineleri,
yapıştırıcılar, macun ve boyalar üretmektedir. Bu iki
sektörün dışında otomotiv, raylı ulaşım sistemleri ve
savunma sanayine yönelik ürün gamı da bulunmaktadır.
DURATEK, sahip olduğu bilgi birikimi ve teknolojisini
müşteri ihtiyaçlarına çözüm üretmekte kullanıyor. Bu
sayede konvansiyonel ürünlerin yanı sıra oldukça geniş
bir kişiye özel tailor made ürün gamı da var.
Su altında uygulanabilen laminasyon sistemleri ve
boyalar; savunma sanayi ekipmanları, deniz araçları,
rüzgar türbini kanatları gibi kompozit parçalarının
üretiminde kullanılan laminasyon reçineleri ve
yapıştırıcılar; donanmamıza ait tüm savaş gemilerinin
zeminlerinde kullanılan yanma geciktirici kaplamalar;
yine savaş gemilerinin helikopter pistlerinin zeminlerine

DURATEK, a company with a history of more than 45
years and specialized in polymer chemistry, designs,
manufactures and markets epoxy, polyurethane and
acrylic based systems. DURATEK owes its special
position in the market to its ability to respond to customer
requests by focusing on them. Thanks to the fact that
its sister company PAKSOY KİMYEVI can produce epoxy
raw materials, DURATEK can start product design one
step ahead. This integrated structure is rare in the world.
DURATEK has a very wide range of epoxy and
polyurethane based product portfolio for the following
markets: Construction (industrial floor coating,
waterproofing materials, industrial paints and building
chemicals), Marine (lamination resins, adhesives, putties
and paints), Automotive, Railway Vehicles and Defence
industry (adhesives and coating materials).
DURATEK uses its knowledge and technology to produce
solutions for customer needs. In this way, besides
conventional products, there is also a wide range of
tailor made products. Lamination systems and paints
that can be applied underwater; lamination resins and
adhesives used in the production of composite parts
such as defense industry equipment, marine vehicles,
wind turbine blades; fire retardant coatings used on the
floors of all warships belonging to the Turkish navy; high
impact resistant anti-skid paints applied to the floors of
the helipads of warships are some of the special epoxy
or polyurethane-based products that DURATEK has
developed and localized.

DURATEK’in rüzgar enerjisi sanayine, özellikle rüzgar
türbin kanatlarının üretiminde kullanılan ürünleri ise,
• Kompozit parçaların üretiminde kullanılabilen,
el yatırması, vakum torbalama, vakum infüzyon,
RTM – L/RTM, filament sargı ve santrifüjlü döküm
gibi yöntemlere uygun, yüksek Tg değerli, oda
koşullarında veya fırınlanarak olgunlaştırılan epoksi
esaslı laminasyon reçineleri,
• Kompozit, metal ve benzeri parçaların birbirine
yapıştırılmasında kullanılan epoksi veya poliüretan
esaslı yapıştırıcılar,
• Korozyona karşı korunmada kullanılan epoksi
veya poliüretan esaslı astar, macun, ara ve son kat
boyalar olarak sıralanabilir.

DURATEK’s products for the production of wind turbine
blades:
- Epoxy-based lamination resins with high Tg value,
which can be used in the production of composite
parts, suitable for various methods such as hand layup, vacuum bagging, vacuum infusion, RTM - L / RTM,
filament winding and centrifugal casting, cured at
ambient conditions or by oven,
- Epoxy or polyurethane-based adhesives used for
bonding composite, metal and similar parts to each
other,
- Epoxy or polyurethane based primer, putty, intermediate
and top coat paints used to protect against corrosion.
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Our company, which has been active in its factory in
Gebze OSB since 1994, produces in accordance with ISO
9001: 2015, ISO 14001 and OHSAS 18001 standards.
Our company is a 100% Turkish company.

1994’den beri Gebze OSB’deki fabrikasında faal olan
firmamız, ISO 9001:2015, ISO 14001 ve OHSAS 18001
standartlarına uygun olarak üretim yapıyor. Firmamız
%100 yerli bir firmadır.
Adres / Address

GOSB, Gebze Organize Sanayi Bölgesi 700.
Sokak No: 720 41480 Gebze / KOCAELİ

Tel. / Phone

+ 90 262 751 20 60

Fax

+ 90 262 751 01 59

E-Mail

info@duratek.com.tr

Web

www.duratek.com.tr

Profil / Profile

Kompozit, epoksi, laminasyon, yapıştırıcı
Composite, epoxy, lamination, adhesive

Ciro / Turnover
İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

N/A
61
Kimar 1973 - Duratek 1991

“Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, bu kaynakların bedava ve genel olarak diğer enerji kaynaklarından çok
daha çevreci olmalarından dolayı her sene tüm dünyada artmaktadır. Özellikle rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları
açısından çok zengin olan ülkemizde, bu kaynakları enerjiye çevirirken kullanılan ekipmanın da yerli olması çok
önemlidir. Kendi kaynaklarımızı kullanarak gelişip dünya pazarlarına hitap eden, hem türbin üreticisi hem de parça /
ham madde sağlayan firmaların oluşması için alt yapı ve fırsatlara sahibiz. Bunları çok iyi kullanmalıyız.”
“The use of renewable energy sources is increasing all over the world every year, because they are free and they are
generally much more environmentally friendly than other energy sources. Turkey is very rich in wind and solar energy
sources, but the use of locally produced equipment to generate electricity out of these sources is very important as
well. Turkey has the resources, infrastructure and the opportunities for the formation and the growth of turbine and part
/ raw material producer companies, which can develop to compete in world markets.”

tureb.com.tr

Dr. Kerem PAKSOY
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Manager

ELTAŞ A.Ş.
1981 yılında ticari hayatına başlayan ELTAŞ
Transformatör Sanayi ve Ticaret A.Ş., bugün İzmir
Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 60.000m²‘lik
entegre üretim tesislerinde uluslararası standartların
yanında özel müşteri isteklerini de dikkate alarak, 40
yıllık bilgi birikimi ve modern teknolojik altyapısıyla,
terzi işi tasarımlar eşliğinde, titiz bir üretim yaparak
80’den fazla ülkeye transformatör ihraç etmektedir.
ELTAŞ A.Ş.’nin ana ürün grupları;
• Yağlı Tip Yüksek Gerilimli Güç Transformatörleri
(420 kV üst gerilime 250 MVA dahil üst güce
kadar),
• Yağlı Tip Dağıtım ve Orta Güç Transformatörleri,
• Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörler
(36 kV üst gerilime 25 MVA dahil üst güce kadar),
• Yenilenebilir Enerji Özel Transformatörleri.
Rüzgar Enerji Santralleri Özel Transformatörlerimiz;
• Rüzgar türbini kapı boyutlarına uygun,
• Yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı yalıtkan sıvı
kullanılarak (slikon yağ, sentetik veya doğal ester),
• Kompakt boyutlar ile (hermektik kazan, plug-in
buşingler),
• Düşük kayıplı,
• Yüksek verimli,
• Harmonikler dikkate alınarak,
• Kısa devre ve gerilim dalgalanmalarına karşı
dayanıklı,
• Çevreye duyarlı,
• Zorlu iklim koşullarında çalışmaya uygun,
• Daha az gürültü çıkartacak ve daha az
elektromanyetik alan yayacak şekilde tasarlanıp,
üretilmektedir.

Adres / Address
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ELTAŞ Transformer Company was founded in 1981
and today has 60.000 m² integrated production
facilities at İzmir Aliağa Organized Industrial Zone.
ELTAŞ A.Ş. exports transformers to more than 80
countries by making meticulous production with
tailor-made designs, with 40 years of knowledge
and modern technological infrastructure, taking into
international standards as well as special customer
requests.
The main product groups of ELTAŞ A.Ş. are :
• Oil Immersed High Voltage Power Transformers
(included 420 kV upper voltage and 250 MVA upper
power),
• Oil Immersed Distribution & Medium Power
Transformers,
• Cast Resin Dry Type Transformers (included 36 kV
upper voltage and 25 MVA upper power),
• Special Renewable Energy Transformers
Our Wind Power Plant Transformers are designed and
manufactured;
• Suitable to door sizes of wind turbine,
• Using insulating liquid resistant to high temperature
(slicone oil, synthetic or natural ester),
• With compact dimensions (hermetically sealed,
plug-in bushings),
• With low losses,
• High efficiency,
• Considering the harmonics,
• With short circuit and voltage fluctuation resistivity
• Environmentally safe,
• Withstand more severe climatic conditions,
• Less noise and emit a much lower electromagnetic
field.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi 5011
Sokak No:5 Aliağa / İZMİR

Tel. / Phone
Fax
E-Mail
Web
Profil / Profile

+ 90 232 398 15 00
eltas@eltas.com.tr
www.eltas.com.tr
Transformatör
N/A

İstihdam / Employees

340

Kuruluş Yılı / Founding Year

1981

tureb.com.tr

Transformer

Ciro / Turnover
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ENERCON rüzgar enerjisi türbinleri 35 yılı aşkın bir süredir
yenilikçi teknolojisi, üstün güvenilirliği ve mükemmel
yatırım getirileri ile ünlüdür. Denenmiş ve test edilmiş
sürücü sistemi, çığır açan teknoloji geliştirmeleri ve yüksek
kaliteli standartları sayesinde rüzgar enerjisi sektöründe
çıtayı sürekli yükseltmektedir. Ürün kataloğunda 800 ile
5.500 kilovat arası rüzgar enerjisi türbinleri bulunmaktadır.
Alman rüzgar enerjisi türbinleri üreticisi olarak 02/2021
itibariyle dünya genelinde 30.725’in üzerinde rüzgar enerjisi
türbini kurmuştur ve toplam kurulu gücü 54,48 gigavat’tan
fazladır. ENERCON önde gelen bir rüzgar enerjisi türbinleri
üreticisi olarak pratik kullanımlı ürünleri ve hizmetleri
ile daima dünya genelinde yenilenebilir enerji üretimine
katkıda bulunmak için çalışmaktadır.

ENERCON wind energy converters have been known
for their innovative technology, outstanding reliability
and excellent returns on investment for over 35 years.
With a tried-and-tested drive system, groundbreaking
technological developments and high quality standards,
the company is constantly raising the bar in the wind energy
industry. Its product catalogue currently includes wind
energy converters ranging from 800 to 5,500 kilowatts. The
German wind energy converter manufacturer has installed
over 30,725 wind energy converters worldwide with a total
power of more than 54.48 gigawatts (status 02/2021). As
one of the leading producers of wind energy converters,
ENERCON is always working to drive the global supply
of renewable energy forward using its practice-oriented
products and services.

ENERCON 35 yılı aşkın bir süredir rüzgar enerjisi
sektöründe teknoloji liderleri arasındadır. Dişli içermeyen
sürücü tasarlayan ilk üreticidir ve söz konusu sürücü
halen ENERCON rüzgar enerjisi türbinlerinin simgesidir.
Şirket , rotor kanadı mühendisliği, kontrol sistemleri ve
şebeke bağlantısı teknolojisi gibi diğer alanlarda da
öncüdür ve çeşitli yeni teknolojiler geliştirerek büyük yenilik
kapasitesini kanıtlamaya devam etmektedir.

For more than 35 years, ENERCON has been among the
technology leaders in the wind energy sector. It was the
first manufacturer to focus on a gearless drive design,
and this is now a hallmark of all ENERCON wind energy
converters. The company is also at the forefront in other
areas such as rotor blade engineering, control systems and
grid connection technology, and keeps proving its great
innovation capacity with a variety of new technological
developments.

İleri düzey sürücü teknolojisi
Şirketin kalıcı başarısının sırrı, üretim ve hizmetlerinin
yanı sıra sürekli araştırma ve geliştirme yapmaktır.
Rotor, dairesel jeneratör ve şebeke besleme sistemi gibi
başlıca bileşenlerin tümü, güvenilir, vasıflı ve sertifikalı

Sophisticated drive technology
Constant research and development are the key to the
company’s continuing success, along with production
and service. All the key components such as the rotor,

Enercon TR

Adres / Address

Ulugöl Plaza Küçükbakkalköy Mah. Vedat
Günyol Cad. No: 20 Kat: 2 TR-34750

Tel. / Phone
Fax
E-Mail
Web
Profil / Profile

Ataşehir / İSTANBUL

+ 90 216 569 74 17
+ 90 216 569 74 27
sales.turkey@enercon.de
www.enercon.com.tr
Türbin üreticisi
Wind turbine manufacturer

Ciro / Turnover

N/A

İstihdam / Employees

605

Kuruluş Yılı / Founding Year

TR - 2006 | Global - 1984

the annular generator and the grid feed system are
manufactured by reliable and highly-qualified certified
suppliers. This ensures the high standard of quality and
the outstanding reliability that are features of ENERCON
wind energy converters. Another essential factor is the
customer-oriented service, which guarantees operators
and owners 97% technical availability of their WECs. This
holistic concept sets high standards in technology, quality
and safety, thus consolidating ENERCON‘s position as one
of the leading manufacturers of wind energy converters
worldwide.

ENERCON yeni kıstasları belirliyor
Güncel ürün kataloğunda 800 ile 5.500 kilovat arası
rüzgar enerjisi türbinleri bulunmaktadır. Kataloğa eklenen
en son ürün, rotor çapı 160 metre olan E-160 EP5 rüzgar
enerjisi türbinidir. Tüm ENERCON rüzgar enerjisi türbin
modellerinde güvenilir teknoloji, düşük bakım masrafları
ve uzun kullanım ömrü özellikleri bulunmaktadır; bu
sayede müşterilerin yüksek verim elde etmesi garanti
edilmektedir.

ENERCON sets new benchmarks
The product portfolio currently includes wind energy
converters with power outputs ranging from 800 to 5,500
kilowatts. The latest addition is the E-160 EP5 wind energy
converter with a rotor diameter of 160 metres. All ENERCON
wind energy converter models are characterised by reliable
technology, low maintenance and a long service life, and
thus guarantee customers a high rate of return.

En son şebeke yönetmeliklerine uygunluk
ENERCON rüzgar enerjisi türbinleri, doğrudan tahrikli
senkronize jeneratörü ve yenilikçi, modüler ve tam ölçekli
türbin kavramı sayesinde şebekeye bağlamak için geniş bir
yelpazede teknik seçenekler sunmaktadır. Bu kapsamda
en son şebeke yönetmeliklerine uygun şebeke besleme
sistemi de bulunmakta ve böylece ENERCON rüzgar
enerjisi türbinleri her türlü besleme ve dağıtım şebekesine
kolayca bağlanmaktadır.
Dünya için Enerji
ENERCON “Dünya için Enerji” misyonu doğrultusunda
dünya genelinde elektrik üretmek için yenilenebilir çözümler
sunmaktadır. ENERCON bu bağlamda talebi karşılamak
için dünya genelindeki faaliyetlerini büyütmektedir.
Şirketin, günümüzde uluslararası 45 ülkeden fazla yerinde
yönetilen servis ve satış ağı bulunmaktadır.
Mali Sağlamlık
ENERCON’un bağımsızlığı, 2012 sonbaharında Aloys
Wobben Vakıf fonu kurularak kesinleştirildi. Şirketin
kurucusu ve sahibi Aloys Wobben o yıl 1 Ekim’de hisselerini
vakıf fonuna devretti, böylece ENERCON’un sürdürülebilir
ve ileriye dönük faaliyet stratejisi kesinleştirildi. Sonuç
olarak ENERCON’un müşterileri yüksek kaliteli ve güvenilir
rüzgar enerjisi türbinlerine sahip olmakla birlikte, yüksek
düzeyde yatırım güvencesinden emin oldular.

Compliance with latest grid code requirements
Thanks to their directly driven synchronous generator and
the innovative and modular full-scale converter concept,
ENERCON wind energy converters offer a wide spectrum
of technical options for adapting to the grid conditions.
This also includes a grid feed system certified to the latest
grid codes, meaning ENERCON wind energy converters can
be easily integrated into any supply and distribution grid
structures.
Energy for the world
In keeping with the mission statement ‘Energy for the world’,
ENERCON promotes renewable solutions for supplying
power the whole world over. To support this, ENERCON is
expanding its worldwide activities to meet demands. The
company already has a decentralised service and sales
network in over 45 countries internationally.
Financial security
ENERCON’s independence was sealed when the Aloys
Wobben Stiftung trust was established in autumn 2012. On
1 October, founder and owner of the company Aloys Wobben
transferred his shares to the trust in order to set ENERCON’s
sustainable and forwardlooking business strategy in stone.
As a result, high quality and reliable WEC technology are not
the only things ENERCON‘s customers can count on they
can also be sure of a high level of
investment security.

tureb.com.tr

ENERCON

tedarikçiler tarafından üretilmektedir. Böylece bir rüzgar
enerjisi türbinlerinin özellikleri olan yüksek kalite ve üstün
güvenilirliği ENERCON tarafından sağlanmaktadır. Bir
başka temel özelliği, türbin işleticilerine ve sahiplerine
türbinlerin %97 oranında emre amadeliğini garanti eden
müşteri odaklı servis hizmetidir. Bu bütünsel kavram,
teknoloji, kalite ve güvenlik için yüksek standartlar
belirlemekte ve böylece ENERCON’un dünya genelinde
önde gelen bir rüzgar enerjisi türbinleri üreticisi konumu
pekiştirmektedir.
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ETS YAPI MÜHENDİSLİK
ETS Yapı Mühendislik, 2010 yılında inşaat mühendisi
Özgür Yıldırmaz tarafından kurulmuştur. Genç bir şirket
olmasına rağmen alanında büyük projeleri bitirmiş ve
çok ciddi bir referans birikimi sağlamıştır. ETS Yapı
Mühendislik çalışmalarını 3 ana alanda sürdürmektedir:
• Endüstriyel Zemin Kaplamaları (Epoksi ve Poliüretan
Kaplamalar)
• Yatay ve Dikey Yaşam Hattı Uygulamaları.
• Rüzgar türbini kanadı üretimi için özel ürün imalatı
ve yardımcı malzemeler temini.

ETS Yapı Mühendislik company has been founded
at year 2010 by civil engineer Özgür Yıldırmaz.
Even becoming a young company, ETS had finished
important projects and has good references. There
are 3 main types of businesses that ETS is providing:
• Industrial epoxy coatings
• Vertical and horizontal safety lines
• Special designed raw materials and consumables
for wind turbine blade production.

YAPI MÜHENDİSLİK

Adres / Address

Kazım Dirik Mahallesi 296/1 Sokak
BornCity No: 11 Kat 2/37 Bornova / İZMİR

Tel. / Phone

+ 90 232 449 80 62

Fax

+ 90 232 449 80 63

E-Mail

bilgi@etsyapi.com.tr

Web

www.etsyapi.com.tr

Profil / Profile

Vortex jeneratör
Vortex generator

İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

170.514 €
10
2010

tureb.com.tr

Ciro / Turnover

FLENDER
Flender, mekanik tahrik sistemleri sektörünün önde
gelen üreticilerinden biridir ve 120 yıldır yenilikçiliği,
kalitesi ve güvenilirliği ile ürettiği yüksek performanslı
mekanik ve elektronik ekipmanlar sayesinde dünya
çapında bir üne sahiptir. Flender Türkiye de sektördeki
faaliyetlerini Flender ve Winergy markaları ile 40. yılında
kesintisiz sürdürmektedir.

Flender is a leading global supplier for mechanical
and electrical drive systems and has the reputation for
highest performance, innovation, quality, and reliability
of mechanical and electrical components for 120
years. Flender have been carrying on a business in
Turkey for 40 years with its two strong brands Flender
and Winergy.

Flender, rüzgar enerjisi, çimento, madencilik, petrol
ve gaz, enerji üretimi, su teknolojileri ve atık su,
denizcilik, konveyör ve vinç imalatı sektörleri gibi temel
endüstrilere odaklanarak çok çeşitli ve uygulamaya
özel redüktörler, kaplinler ve jeneratörler üretmekte ve
bu ürünler için çeşitli hizmetler sunmaktadır. Flender
ürünleri ve sunduğu hizmetler ile, en son teknolojiyi
son derece yüksek kaliteyle buluşturarak, onlarca
yıldır müşterilerine güvenilir, optimum güç aktarım
çözümleri sağlamaktadır.

Flender offers a broad variety of gear units, couplings
and generators, and associated services, with a focus
on key industries such as wind power, cement, mining,
oil & gas, power generation, water and wastewater,
marine, conveyor and crane technology. Flender
products and services combine the latest technology
with extremely high quality and have been reliably
providing the optimal transmission of power for
decades.

Winergy, rüzgar türbini üreticilerine ve rüzgar enerjisi
santrallerine , türbin temel aksamlarından olan redüktör
ve jeneratör ürün portfoyünü sunmaktadır. Ürün
portföyü, karada ve açık denizde kurulu 20 MW güce
kadar olan türbinleri kapsamaktadır. Sunulan bu ürünler
de, kaliteli ve profesyonel bir servis hizmet portföyü ile
tamamlanmaktadır.
Üretim ve hizmet sahaları - Voerde, Almanya - Ruhstorf,
Almanya - Subotica, Sırbistan - Adana, Türkiye - Tianjin,
Çin - Chennai’de bulunmaktadır.

Winergy brand is beyond the quality and reliability,
it provides a global level of service for wind turbine
components. For nearly 40 years Winergy gearboxes,
generators and services ensure that wind turbines
all over the world convert wind power into electrical
energy: reliable, efficient and at low lifecycle costs.
In this way we contribute to further decreasing the
costs of energy production from wind in the future.
Winergy is headquartered in Voerde, Germany. It has
supplied more than 175 GW gearboxes capacity and
over 50,000 generators worldwide.

Flender olarak iki güçlü markamız ile sunduğumuz ürün, çözüm ve hizmetler ile
hemen hemen her sektörde yer alıyoruz. 2021 yılı itibari ile Adana ‘ daki üretim
merkezimizde Winergy markamız altında yerli girdili jeneratör üretimi ile ülke
ekonomimize katkı sunmaya devam ediyoruz.
Yenilenebilir enerji sektörüne sağlanan ve sağlanacak teşvikler sayesinde
ülkemizin sahip olduğu potansiyeli ile daha da iyi bir noktaya geleceğine
güvenimiz ve inancımız tamdır.”
“We are a well established company that is founded by Friedrich Flender in 1899
in Germany and we have been serving more than 120 years all over the world and
also in Turkish Industry for the 40 years.

Yasin Erçelikcan
CEO

As Flender, we take part in almost every sector with the products, solutions
and services we offer with our two strong brands. As of 2021, we continue to
contribute to our country’s economy with domestic input generator production
under our Winergy brand in our production center in Adana.
We have full confidence and belief that our country will reach an even better point
at the renewable energy sector with it’s great potential and the incentives which is
being provided by authorites.”

Winergy offers gearboxes, generators to wind turbine
manufacturers and wind park owners. The product
portfolio covers power ratings up to 20 MW in onshore
and offshore business. This is complemented by a
high quality professional service portfolio.
Production and service sites are located in – Voerde,
Germany – Ruhstorf, Germany – Subotica, Serbia –
Adana, Turkey – Tianjin, China – Chennai.
Adres / Address

Yakacık Caddesi No: 111 34870
İSTANBUL, TURKEY

Tel. / Phone
Fax
E-Mail
Web
Profil / Profile
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Kuruluş Yılı / Founding Year

444 0 747
+90 216 459 26 39
www.flender.com
Generator
N/A
98
1899
tureb.com.tr

Winergy markası ise; kalite ve güvenilirliğin ötesinde,
rüzgar türbini aksamları için global düzeyde hizmet
sağlamaktadır. Yaklaşık 40 yıldır Winergy, yüksek
çalışma ömrü düşük maliyet prensibi ile ürettiği
redüktörler, jeneratörler ve bu ürünler için sağladığı
servis hizmetleri ile dünyanın her yerinde, rüzgar
enerjisinin elektrik enerjisine dönüşmesini güvenilir ve
verimli bir şekilde sağlamaktadır. Böylece, gelecekte
rüzgar enerjisinden elde edilecek elektrik enerjisinin,
üretim maliyetlerinin daha da düşürülmesine katkıda
bulunmaktayız. Winergy’nin genel merkezi Voerde,
Almanya’dadır. Dünya çapında toplam kapasitesi 175
GW’ tan fazla redüktör ve 50.000’den fazla jeneratör
tedarik edilmiştir.
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“1899 yılında Almanya da Friedrich Flender tarafından temeli atılan güç aktarım
sistemlerinde dünyada 120 yıldan fazla ve Türkiye de ise hizmetlerine 40.yılında
kesintisiz devam eden köklü bir şirketiz.

GE RENEWABLE ENERGY
GE Yenilenebilir Enerji, güvenilir ve uygun maliyetli yeşil
enerji talebi olan müşterilerimize uçtan uca çözümler
sunmak için yenilenebilir enerji sektöründe en geniş
portföylerden birine sahip olan 15 milyar dolarlık bir
işletmedir. Karasal ve denizüstü rüzgar enerjisi, türbin
kanatları, hidro, depolama, şebeke ölçeğinde güneş ve
şebeke çözümlerinin yanı sıra hibrit yenilenebilir enerji
ve dijital hizmetleri bir arada sunan GE Yenilenebilir
Enerji, 400 GW’ı aşan temiz yenilenebilir enerji kurulumu
yapmış ve dünya genelinde hizmet kuruluşlarının
yüzde 90’ından fazlasına kendi şebeke çözümlerini
kurmuştur. 80’in üzerinde ülkede yaklaşık 40.000
çalışanı ile GE Yenilenebilir Enerji, dünyanın enerji
ihtiyacını uygun maliyetli, güvenilir ve sürdürülebilir
yeşil elektronlarla karşılamak isteyen müşteriler için
değer yaratır.
Karasal Rüzgar Enerjisi
Dünyanın önde gelen rüzgar türbini tedarikçilerinden biri
olan GE Yenilenebilir Enerji, toplam 62 GW kurulu güç ile
35’in üzerinde ülkede 42.000’den fazla karasalrüzgar
türbini kurmuştur. GE , bu yükselen karasal rüzgar
enerjisi potansiyelinden çok çeşitli rüzgar ortamlarına
eşsiz bir şekilde uyum gösteren geniş bir akıllı ve
modüler türbin ailesi ile çözüm sunmaktadır. Karasal
rüzgar santrali bakım ve enerji hizmetlerimiz, ortalama
olarak Yıllık Enerji Üretimini (AEP) %5 oranında, gelirleri
ise %20 oranında artırmaktadır.

Adres / Address

GE Renewable Energy is a $15 billion business which
combines one of the broadest portfolios in the renewable
energy industry to provide end to end solutions for our
customers demanding reliable and affordable green
power. Combining onshore and offshore wind, blades,
hydro, storage, utility - scale solar, and grid solutions as
well as hybrid renewables and digital services offerings,
GE Renewable Energy has installed more than 400+
gigawatts of clean renewable energy and equipped
more than 90 percent of utilities worldwide with its grid
solutions. With nearly 40,000 employees present in more
than 80 countries, GE Renewable Energy creates value for
customers seeking to power the world with affordable,
reliable and sustainable green electrons.
Our Onshore Wind Business
GE Renewable Energy is one of the world’s leading wind
turbine suppliers, with over 42,000 onshore wind turbines
installed in more than 35 countries and a total installed
capacity of 62 GW. GE is harnessing this increasing
onshore wind energy potential with a broad family of
smart, modular turbines that are uniquely suited for a
variety of wind environments. On average, our onshore
wind farm maintenance and energy services improve
Annual Energy Production (AEP) by 5% and increase
profits by 20%.

Karasal rüzgar santrallerine yönelik Yeniden Güç Verme
programımız, müşterilerimize karadaki yaşlanan
rüzgar türbinlerini iyileştirmeleri için ekonomik bir yol
sunarak, filo enerji üretimlerin de %25’e varan artış
sağlamakta ve türbin ömrünü yeniden güç verme tarihi
itibarıyla 20 yıla kadar uzatmaktadır.
GE’nin Türkiye’deki Karasal Rüzgar Enerjisi İş Alanı

Our Repower program for onshore wind farms offers
customers an affordable way to upgrade aging onshore
wind turbines, increasing fleet power output up to 25%
and adding up to 20 years to turbine life from the time of
repowering.
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GE’s Onshore Wind Business in Turkey

GE Renewable Energy has more than 1.2 GW of wind
energy installed based in Turkey. Over 35 wind farms
are in operation and 500 turbines are installed, since we
installed our first project back in 2010. GE counts today
a pipeline of over fifteen onshore wind farms with more
than 1.000MW to be installed in the country by the end of
Bugün GE , 2021 yılı sonuna kadar ülkede toplam 1000 2021 with long term service agreements.
MW üzerinde on beşten fazla kara rüzgar santrali
kurmayı ve uzun vadeli hizmet sözleşmeleri sunmayı Localization
planlamaktadır.
GE has fully localized the major components of our 3.x
wind turbine in Turkey to meet the needs of the local
Yerelleştirme
market. This includes blades, tower, and generators.
GE olarak, yerel pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için
Türkiye’deki 3.x rüzgar türbinlerimizin ana bileşenlerini We locally produce the wind turbine blades in our LM
tamamen yerelleştirmiş bulunuyoruz. Bu,kanatları, kuleyi Wind Power’s Bergama site, İzmir, Turkey, where we
ve jeneratörleri kapsamaktadır.
have more than 450 employees. In 2019, the factory has
GE Yenilenebilir Enerji, Türkiye’de 1,2 GW üzerinde
rüzgar enerjisi kurulumu yapmıştır. İlk projemizi
gerçekleştirdiğimiz 2010 yılından beri 35’in üzerinde
santral işletmeye alınmış, 500 türbin kurulmuştur.

Rüzgar türbini kanatlarını, LM Wind Power’ın 450’nin
üzerinde çalışanın bulunduğu; İzmir, Bergama tesisinde
üretiyoruz . 2019 yılında fabrika, bugün üretimde olan
GE Cypress türbinine monte edilmek üzere yenilikçi iki
parçalı kanat üretimi için genişletilmiştir. Yerel üretimi
teşvik etmeyi, Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerini
desteklemeyi, sektördeki kalifiye iş gücünü arttırmayı
ve de bölgede yerel tedarikçi ekosistemi geliştirmeyi
amaçlıyoruz .

been extended in order to set up the site to produce the
innovative two pieces blade, set to be assembled to GE’s
Cypress turbine, in production today. We aim to promote
local production and to support Turkey’s renewable
energy targets and improve the qualified workforce in the
industry as well as develop the local supplier ecosystem
in the region.

Eski Büyükdere Cad. Orsin Plaza No:27
K:7, 34467 Maslak / İSTANBUL

Tel. / Phone

+ 90 212 366 23 00

Fax

+ 90 212 214 77 30

E-Mail
Web
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Asli.Izmirli@ge.com
www.ge.com.tr
Türbin üreticisi
Manufacturer

İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

N/A
73
1948

tureb.com.tr
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GESBEY
Beyçelik Holding ve İspanyol Gestamp Wind Steel
ortaklığı ile 2010 yılında kurulan Gesbey Enerji
Türbini Kule Üretim San. ve Tic. A.Ş. rüzgar türbini
kule üretimi alanında Bandırma Organize Sanayi
Bölgesinde toplam 91 bin metrekarelik üretim
tesisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’de
en yüksek kapasitede rüzgar türbin kule üretimi
gerçekleştiren Gesbey’in yılda 300 adet kule üretim
kapasitesi bulunmaktadır. Üretim tesisinde ağırlığı
50 - 210 ton arasında değişen, aynı zamanda 750
KW - 3 MGW arasında elektrik üretebilecek kuleler
imal edilmektedir.
Gesbey, ürünlerini yüzde 50 oranında Türkiye pazarı
başta olmak üzere; Almanya, Belçika, Brezilya,
Fransa, İspanya, İtalya, Kazakistan, Romanya,
Polonya, Ukrayna ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç
etmektedir.
Gesbey, 2019 yılının Haziran ayında kurduğu ArGe Merkezi’nde kule dizaynı yapımı için çalışmalar
yürütmektedir. Bu özelliği ile rüzgar türbini kule
dizaynı yapabilen türbin kule imalat firması olarak
Türkiye’de ve dünyada nadir örneklerden birisidir.

Adres / Address

+ 90 266 711 05 00

Fax

+ 90 266 781 10 69

Web
Profil / Profile

“Nowadays, global warming and the climate change as a consequence of
global warming have started to affect people’s lives increasingly. The end
scenarios of global warming are very frightening and worrying. Therefore,
it is very clear that the requirement for renewable energy will increase much
more in the future, and correspondingly I can say that the value of our sector
will increase exponentially.”

Hakan Gönenç
Genel Müdür
Managing Director

Turkish market at the ratio of 50 percent in
particular Gesbey exports its products to countries
such as Germany, Belgium, Brazil, France, Spain,
Italy, Kazakhstan, Romania, Poland, Ukraine and
Greec.
Gesbey carries out work for tower design
execution at the R&D center it established in
June 2019. Thanks to this feature, it is one of rare
samples in Turkey and the world as a turbine tower
manufacturing firm that can design wind turbine
towers.

Bandırma Organize Sanayi Bölgesi
Buğdaylı Köyü Taştepe Mevkii 2. Cad.
No:5 Gönen / BALIKESİR

Tel. / Phone
E-Mail

Established in 2010 with the partnership of
Beyçelik Holding and Spanish Gestamp Wind
Steel; Gesbey Enerji Türbini Kule Üretim San. ve
Tic. A.Ş. continues operations in the field of wind
turbine tower manufacture at its manufacturing
plant of 91 thousand square meter in total at
Bandırma Organized Industrial Zone. Gesbey
that carries out wind turbine tower manufacture
at the highest capacity in Turkey has 300 units
of tower manufacture capacity per year. Towers
weighing from 50 to 210 tons which are capable of
generating electricity from 750 KW to 3 MGW are
manufactured at the manufacture plant.

“Günümüzde küresel ısınma ve bunun sonucu oluşan iklim değişiklikleri
insanların hayatını daha fazla etkilemeye başlamıştır. Küresel ısınmanın yol
açacağı sonuç senaryoları çok ürkütücü ve endişe vericidir. Bu sebeple, gelecekte
yenilenebilir enerjiye olan ihtiyacın çok daha artacağı açık olup, buna paralel olarak
sektörümüzün değerinin katlanarak yükseleceğini söyleyebilirim”

www.gri.com.es
Kule
N/A

İstihdam / Employees

300

Kuruluş Yılı / Founding Year

2010

tureb.com.tr

Tower

Ciro / Turnover
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GOLDWIND
Goldwind, temiz enerji, enerji tasarrufu ve çevre
koruma çözümlerinde dünya lideri konumundadır.
1998’de kurulan Goldwind, “Daha Parlak Bir Yarın” için
yenilikçilik misyonuna kendini adamıştır. Rüzgar enerjisi,
su arıtma ve akıllı şebekeler gibi alanlarda çığır açan
teknolojileri sayesinde Goldwind, uygun fiyatlı, güvenilir
ve sürdürülebilir enerjiye herkesin erişim sağlayabilmesi
adına küresel enerji dönüşümünü aktif olarak teşvik
etmektedir.

Goldwind is a global leader in clean energy, energy
conservation, and environmental protection solutions.
Founded in 1998, Goldwind has been dedicated to
its mission of Innovating for a Brighter Tomorrow.
Through breakthrough technologies in wind power,
water treatment, and smart grids, Goldwind has
actively promoted an energy transformation to ensure
access to affordable, reliable, and sustainable energy
for all.

Çin’in rüzgar enerjisi endüstrisinde bir öncü olan
Goldwind 23 yıllık deneyime sahiptir. Goldwind, 2020 yılı
sonu itibariyle 73GW’ın üzerinde rüzgar enerjisi kurulu
kapasitesine ulaşmış olup, dünya çapında 40.000’den
fazla rüzgar türbiniyle faaliyet göstermektedir. Bunların
35.000’den fazlası Goldwind’in imzası niteliğinde olan
PMDD (doğrudan tahrik) teknolojisine sahip rüzgar
türbinleridir. Söz konusu rüzgar enerjisi kapasitesi 149,44
milyon ton CO2 emisyonunun azaltılmasına ve 81,66
milyon metreküp yeniden ağaçlandırmaya eşdeğer.

As a pioneer in China wind power industry, Goldwind
has 23 years of experience. As of year-end 2020,
Goldwind has more than 73GW of installed capacity
of wind power, with more than 40,000 wind turbines
operating worldwide. (Over 35,000 of which are
Goldwind’s signature permanent magnet direct-drive
machines.) – the equivalent to a reduction of 149.44
million tons of CO2 emissions and reforestation of
81.66 million cubic meters.

Goldwind, dünya çapında, yaklaşık 3000’i Ar-Ge
mühendisleri ve teknisyenlerden oluşan, toplamda
9.000’e yaklaşan çalışanı ile 6 kıta ve 29 ülkede faaliyet
göstermektedir. Shenzhen (A-hisse kodu: 002202) ve
Hong Kong (H-h-hisse kodu: 2208) olmak üzere iki
borsa da halka açık olarak işlem görmektedir. Goldwind,
hem S&P hem de Moody’s’ten yatırım yapılabilir kredi
notlarına sahiptir ve Çin’de hem yerel hem de uluslararası
piyasalarda yeşil tahvil ihraç eden ilk kuruluştur.

Adres / Address
Tel. / Phone
Fax
E-Mail
Web
Profil / Profile

“Günümüzde giderek daha fazla insan yenilenebilir enerjinin önemini kabul
ediyor ve Goldwind olarak bizler tüm insanlık için yenilenebilir ve sürdürebilir
enerjinin tüm dünyada daha fazla yaygınlaşmasını, bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da destekleme arzusundayız. Bizler çevre hassasiyetimiz ve
yenilenebilir enerjiye verdiğimiz desteklerle, daha fazla insanın, yenilenebilir
enerjiye doğru olan dönüşüm hakkında farkındalığını arttırabileceğimize
inanıyoruz.
Goldwind Türkiye Enerji A.Ş. olarak Türkiye’de ve yakın ülkelerde bulunan
tüm müşterilerimize çalışmalarında güvenilir ortaklık ve iyi dostluk ilişkileri
çerçevesinde tüm desteğimizi sunmaya hazırız.”
“We want to provide greater support and promote renewable energy as more
people accept an energy transformation toward clean sources. We believe
that with our environmental sensitivity and support for renewable energy, we
can raise more people’s awareness of the energy transformation towards
renewable energy.

Nick Yu
İş Geliştirme Direktörü
Business Development Director

Goldwind Turkey Enerji A.Ş. is ready to provide our support to our customer in
Turkey and nearby countries and will be your reliable partner and good friends
in this region.”

Goldwind operates on 6 continents, in 29 countries,
with close to 9,000 employees globally. Around 3,000
of them are R&D engineers and technicians. Dual-listed
in Shenzhen (A-share code: 002202) and Hong Kong
(H-share code: 2208), Goldwind has got investment
grade credit ratings from both S&P and Moody’s, and
we are the first enterprise in China who issued green
bonds both in domestic and international markets.

Levent Loft Residence,Esentepe Mah.
Büyükdere Cad. No:201, A Blok D:34 - 34394
Şişli / İSTANBUL
+ 90 212 280 00 15
yutiecheng@goldwind.com.cn
www.goldwindglobal.com
Türbin üreticisi
Manufacturer

İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

N/A
8
2018

tureb.com.tr

Ciro / Turnover

KALELİLER
KALELİLER Bağlantı Elemanları Ltd. Şti. , 1995 yılında
Ankara Ulus‘ta 35 m2 lik bir hırdavat mağazası olarak
Sn. Kazım Kaleli tarafından 5 kişilik bir ekiple başladı
sektördeki yolculuğuna.
Bugün ise 137 kişilik ekibiyle, 9500 m2 si kapalı alan
olmak üzere 14000 m2 lik fabrikasında cıvata, somun
ve özel bağlantı elemanları üretiyor ve ihracat yapıyor.

KALELİLER Fasteners has been founded by Mr.
Kazım Kaleli in 1995 in Ankara, Turkey as a small
hardware shop of 35 m2 with a team of 5. Today, 137
emplyoees are working in Kaleliler , and Kaleliler is
manufacturing and selling to Europe in a factory of
9500 m2 covered area in a total area of 14000 m2 in
Ankara/Saray.

Üretim

Production

Üretim hattımızda; vakumlu, çatlak kontrollü, kalite
belgeli, soğuk çekilmiş ham malzemeler, otomatik
kesim ünitesinde kesimleri yapılıp, gerekli mekanik
tornalama işlemlerinden sonra, sıcak şekillendirme
metodu ile, dövülerek işlenir ve ovalama ünitemizde
dişleri açılır. Son ürünün özelliğine bağlı olarak, Isıl
İşlem tesisimizde ısıl işleme tabi tutulur ve kendi
tesisimizde kaplama işlemleri yapılır. M 12 - M 20
ölçülerindeki ürünlerimiz ise soğuk dövme yöntem ile
üretilmektedir.

In our production facility, we are performing bolt
production, stud bolt and anchor bolt production,
nut and special fastener production via hot forging
& cold forming methods with different steel and
stainless steel raw materials and electro-galvanized
coating. Hot dip galvanize coating and geomet
coating applications can be applied as well. Thanks
to the hot forging method, we are making a difference
in our industry especially with the production of
large-scale bolts and special fasteners.

TSE, DIN, ISO, ASTM ve BS standartlarına uygun
olarak yapılan üretimin yanı sıra, müşteri isteklerine
göre özel üretimler de yapılabilmektedir. Cıvata
üretim ünitesinin yanı sıra, CNC kontrollü tornalama
tezgahlarımızda, revolver tornalama makinelerinde
de geniş bir yelpazede mekanik üretimler de başarı ile
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca çeşitli çap ve kalitelerde
saplama ve ankraj cıvataları ve somunlar da üretim
hattımızın başlıca ürünleridir.

In the machining section, we are manufacturing
custom-made parts to meet any and all requirements
of different industries. Our plant can carry out a
fast production of superior quality thanks to its
machinery and equipment pool from automatic
cutting unit to hot forging unit, machining unit,
thread rolling unit, coating unit, and quality control
laboratory.
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Hammaddeden başlayarak üretimin her safhasında
gerekli muayene ve ara kontroller yapılarak, üretim
prosesi sürekli kontrol altında tutulmaktadır ve ürünler
kendi bünyemizdeki kalite kontrol laboratuvarımızda
testlerden geçirilerek, En 10204 standardına göre 3.1 B
sertifikaları hazırlanmaktadır. Kullanmakta olduğumuz
ERP programı sayesinde de, süreç boyunca izlenebilirlik
sağlanmakta ve kayıtlar yıllarca saklanabilmektedir.

We have a wide range of production with our KLR
marking bolts and screws between M 12 - M 72
diameter up to length of 900 mm. Threaded rods
and studs between M 8 – M 220 mm with all length
nuts between M 20 – M 72. Anchorage bolts,
bended items like U-Bolts and J-Bolts. Besides our
wide range of production we have a wide range of
stock items for all types of fasteners.

19

Kalite Belgelerimiz / Quality of Certificate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISO 9001:2015 (TUV NORD)
ISO 14001:2015 (TUV NORD)
ISO 45001:2018 (TUV NORD)
TSE EN 15048-1_01.07.2021 ÜRÜN MARKA BELGESİ (TSE)
TSE EN 14399-3_01.07.2021 ÜRÜN MARKA BELGESİ (TSE)
TSE EN 14399-4_01.07.2021 ÜRÜN MARKA BELGESİ (TSE)
TSE EN 14399-5_01.07.2021 ÜRÜN MARKA BELGESİ (TSE)
TSE EN 14399-6_01.07.2021 ÜRÜN MARKA BELGESİ (TSE)
EN 14399-1:2015 EN 15048-1:2007(SZUTEST) CE BELGESİ
TS 1025 Standardı Saplamalar
T.C. TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU (MARKA TESCİL)
2007-70787
Gost R Belgesi
EAC Muafiyet Yazısı

Cıvata grubunda M 12 – M 72 arasında 1000 mm. boya
kadar, saplama grubunda ise M 8 - M 220 aralığında
her boyda çalışılabilmektedir. Somun üretimi ise M 20
- M 72 çaplar arasındadır.



Tel. / Phone
Fax

Dağyaka Mah. 622. Sok No. 4 Saray
Kahramankazan / ANKARA
+ 90 312 802 00 33
-

E-Mail

info@kaleliler.com.tr

Web

www.kaleliler.com.tr

Profil / Profile

Ciro / Turnover
İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

Bağlantı elemanları, ankraj ve temel sepeti
tedarikçisi / Fasteners and anchor cage
supplier
13.000.000 €
137
1995

tureb.com.tr

Adres / Address

KOMPOTEK
Kompotek Kompozit San. ve Tic. Ltd. Şti. kompozit
parça imalatı amacıyla 2017 yılında İzmir-Torbalı’da
faaliyetlerine başlamıştır.

Kompotek Kompozit San. ve Tic. Ltd. Şti. started its
activities in İzmir-Torbalı in 2017 with the purpose of
manufacturing composite parts.

Ülkemizde hızlı bir gelişim sergileyen kompozit
sektöründe uzmanlaşmış kadrosuyla dünya devi
rüzgar türbini kanat üreticilerine kompozit parça
üretimi yapan Kompotek ana faaliyet alanı olarak
yenilenebilir enerji sektörünü belirlemiştir.

Kompotek, which produces composite parts for the
world’s giant wind turbine blade manufacturers with its
staff specialized in the composite sector, has determined
the renewable energy sector as its main field of activity,
which has shown a rapid development in our country.
With the technical partnership agreement made with
Oxford Advanced Surfaces, Kompotek, which provides
solution partnerships to companies operating in
the automotive, aerospace and defense industries
where composite materials are produced, meets the
expectations of its customers with its machinery and
experienced workforce.

Oxford Advanced Surfaces firmasıyla yapılan teknik
partnerlik anlaşmasıyla, kompozit malzeme ile üretim
yapılan otomotiv, havacılık ve savunma sanayilerinde
faaliyet gösteren firmalara çözüm ortaklığı sunan
Kompotek makine parkuru ve tecrübeli iş gücü ile
müşterilerinin beklentilerini karşılamaktadır.
Kompotek, kompozit parça üretimi için kullanılan
kalıpların ve ısıtma sistemlerinin tasarımını ve
imalatını da gerçekleştirmektedir. Özellikle kompozit
malzemelerde talaşlı imalar, CNC dik işlem ile
malzeme işleme konularında uzmanlaşmış kadrosuyla
kompozit ürün tasarımcılarının çalışmalarını hayata
geçirmelerine olanak vermektedir.
Türkiye’de yaygınlaşmaya başlayan kompozit
sektöründe, rüzgar türbin ve kanadı üreticilerine
kompozit komponent olarak farklı ihtiyaçlara çözüm
yaratmak amacıyla çok çeşitli ürünler üretmektedir.
Kompotek Kompozit, müşterilerinin rekabet gücünü
artıracak yeni malzeme, teknoloji, doğru üretim
yöntemlerinin kazandırılması ve geliştirilmesi

Adres / Address

Kompotek also designs and manufactures molds and
heating systems used for composite part production.
It enables composite product designers to realize
their work, with its staff specialized in machining,
CNC machining and material processing, especially in
composite materials.
Started to spread in the composites industry in Turkey, in
order to create solutions for different needs as component
and composite wind turbine blade manufacturers to
produce a variety of products. Kompotek Kompozit
provides support for the acquisition and development
of new materials, technologies and proper production
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konularında destek vermektedir. “Türkiye’de seri imalatı
yapılmayan kompozit parçaların talaşlı imalatında
öncü firma olmak” vizyonuyla hareket eden Kompotek,
sektöründe deneyimli danışmanlardan oluşan kadrosu
ile müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek, iş modelini
iyileştirmek ve geliştirmek için doğru yaklaşımları
katma değerli şekilde sunmaktadır.
Ürünlerin üretimi sırasında kullanılan üretim teknikleri
arasında vakum infüzyon, el yatırması, RTM, talaşlı
imalat yöntemleri gelmektedir. Bu üretim teknikleri
ile yapılan kompozit komponentlerin yanında model
işleme, kompozit ekipman üretimi (Isıtmalı kalıplar,
kompozit destekli fikstürler) gibi hizmetler de
sunulmaktadır.
Kompotek’in müşterilerine çözüm ortağı olarak
sunduğu diğer hizmetleri arasında;
• Ürün tasarımı ve geliştirme,
• Ürüne uygun malzeme, ekipman ve üretim yöntemi
tespiti,
• Ar&Ge ve inovasyon desteği,
• Kompozit malzeme ve üretim teknikleri eğitimleri
bulunmaktadır.
Kompotek, TÜV NORD tarafından belgelendirilmiş ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi ile müşterilerine prosesleri
izlenebilir ve kolay denetlenebilir, sürekli iyileştirilen,
müşteri memnuniyetini ön planda tutan, yüksek verimli
üretim ve hizmet sunmayı ilke olarak benimsemiştir.

methods that will increase the competitiveness of its
customers. Acting with the vision of “being a leading
company of mass production in manufacturing,
machining of making composite parts in Turkey”,
Kompotek analyzes customer needs with a team of
experienced consultants in the industry, to improve its
business model and offer the correct approach in a
value-added way.
Vacuum infusion, hand lay-up, RTM, machining
methods are among the production techniques used
during the production of the products. In addition to
composite components made with these production
techniques, services such as model machining,
composite tool production (heated molds, composite
supported fixtures) are also provided.
Among the other services provided by Kompotek as a
solution partner to its customers;
• Product design and development,
• Determination of materials, equipment and
production methods suitable for the product,
• R&D and innovation support,
• Composite materials and production techniques
trainings are available.
With the ISO 9001 Quality Management System
certified by TÜV NORD, Kompotek has adopted the
principle of providing high-efficiency production and
service to its customers, whose processes can be
monitored and easily audited, constantly improved,
prioritizing customer satisfaction.

Yedi Eylül Mah. 5549 sk. No:61/2/6
Torbalı / İZMİR

Fax

+90 232 855 65 25
-

E-Mail

info@kompotek.net

Web

www.kompotek.org

Profil / Profile
Ciro / Turnover
İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

Türbin kanat kompozit parça üretimi
Composite parts for blades
N/A
11
2017

tureb.com.tr

Tel. / Phone
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LICHTGITTER
80 yılı aşan bilgi birikimiyle konusunda marka haline
gelmiş Lichtgitter’in çelik, paslanmaz çelik, alüminyumdan
imal ettiği ızgaralar ve basamaklar tüm endüstriyel yapı
ve çelik endüstrisinde, ağır sanayide, havaalanlarında,
enerji santrallerinde, arıtma tesislerinde, rafinerilerde,
limanlarda, yaya, araç trafiğinde ve diğer birçok uygulamada
kullanılmaktadır.
Firmamız tarafından üretilen ızgaralar benzersiz yük taşıma
kapasitesi, mukavemet gücü, bükülmeye karşı üstün
dirençleri, kolay montaj ve demontaj özellikleri, ışık ve hava
geçirgenlikleri, su ve kirin üzerlerinde toplanmasına izin
vermeyen yapıları ile toplu konutlarda, alışveriş merkezlerinde,
hastanelerde, otellerde, havaalanlarında da yaygın olarak
kullanılmaktadır. Özellikle yük taşıyabilmedeki üstünlüğü ile
en çok tercih edilen ürünlerdendir.
Lichtgitter Izgara; ürün yelpazesinde korkuluk imalatları
da bulunmaktadır. Lichtgitter korkulukları pahalı
saha fabrikasyonunu minimize eden, sahada kaynak
gerektirmeyen, basit aletler kullanarak kurulum yapılabilen,
düşük maliyetle onarım, genişletme ve değişikliklere izin
veren imalat tekniği ile, montaj konusundaki sorunlara çözüm
getirmektedir. Paket hacmini azaltacak şekilde yapılabilen
paketleme ile de özellikle yurt dışına yapılan sevkiyatlarda
nakliye maliyetlerini azaltarak büyük avantaj sağlamaktadır.

+ 90 312 640 14 90

Fax

+ 90 312 640 14 88

E-Mail

info@lichtgitter.com.tr

Web

www.lichtgitter.com.tr

Ciro / Turnover
İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

The gratings produced by our company are also widely
used in mass housing, shopping centers, hospitals,
hotels, airports with their unique load carrying
capacity, strength, superior resistance to bending,
easy assembly and disassembly features, light and air
permeability, structures that do not allow water and
dirt to collect on them. The steel grating product is
one of the most preferred products, especially with its
superiority in carrying loads.
Lichtgitter Grating; there are also railing productions in
its product range. Lichtgitter railings provide solutions
to the problems of assembly with the manufacturing
technique that minimizes expensive field fabrication,
does not require on-site welding, can be installed
using simple tools, and allows repair, expansion and
changes at low cost. With the packaging that can be
made to reduce the package volume, it provides a
great advantage by reducing shipping costs, especially
in shipments made abroad.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi, Başkent
Bulvarı No: 105 Maliköy - Sincan / ANKARA

Tel. / Phone

Profil / Profile

Steel products made to order are manufactured
according to international standards, including full
Forge Welded and Pressure Locked type gratings.
And in accordance with DIN EN-ISO 1461 standards,
it is coated with hot dip galvanizing method or can be
supplied in self coloured.

Çelik ızgara, basamak ve korkuluk
Steel gratings, stair and railing
N/A
40
2002

tureb.com.tr

Adres / Address

Lichtgitter, which has become a brand in its field with
its knowledge of more than 80 years, gratings and
stairs made of steel, stainless steel and aluminium are
used in all industrial building and steel industry, heavy
industry, airports, power plants, treatment plants,
refineries, harbours, pedestrian or vehicle traffic and it
is used in many other applications.

Siparişe göre hazırlanan çelik ürünler, tam Forge Welded
(baskılı kaynaklı) ve Pressure Locked (baskılı geçme) tip
ızgaralar olmak üzere uluslararası standartlara göre imal
edilmektedir. DIN EN-ISO 1461 standartlarına uygun olarak
sıcak daldırma galvaniz yöntemi ile kaplanmakta veya siyah
olarak tedarik edilebilmektedir.
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LM WIND POWER
LM Wind Power dünyanın önde gelen rüzgar
türbinleri için kanat tasarımcısı ve üreticisidir.
Kanat geliştirme, üretim, servis ve lojistik hizmetleri
sunmaktadır. Dünya üzerindeki yaklaşık her beş
türbinden bir tanesi LM Wind Power kanatları
kullanmaktadır.

LM Wind Power is a world leading designer and
manufacturer of rotor blades for wind turbines,
offering blade development, manufacturing,
services and logistics. Approximately one in five
turbines installed around the world has LM Wind
Power blades.

GE Renewable Energy’nin bir parçası olan LM Wind
Power’ın merkezi Kolding, Danimarka’da bulunmaktadır.
Büyük rüzgar enerjisi pazarlarında veya yakın, 4
kıtadaki 15 üretim tesisimiz küresel üretim ayak izimizi
oluşturmaktadır. Ayrıca Danimarka, Hollanda, Hindistan,
ABD ve İngiltere’de teknoloji merkezlerimiz ve Dünya
çapında 14.000’ den fazla çalışanımız bulunmaktadır.

Part of GE Renewable Energy, LM Wind Power is
headquartered in Kolding, Denmark. Our global
manufacturing footprint includes production
facilities in or close to the major wind energy
markets, with 15 production facilities on four
continents. In addition, we have technology hubs
in Denmark, The Netherlands, India, the US and UK.
We employed more than 14,000 people worldwide.

LM Wind Power 1978’den beri 113 GW kurulu güce
karşılık gelen 228.000’den fazla kanat üretmiştir.
Böylelikle doğaya her yıl 242 milyon ton CO2 emisyon
salınımı önlenmektedir.
Bergama Fabrikası
LM Wind Power Bergama fabrikası Haziran
2017’den beri İzmir Bergama Organize Sanayi
bölgesinde üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Fabrika 31.501 metrekaresi kapalı olmak üzere
173.995 metrekare alana kurulmuştur.
Ocak 2021 itibariyle toplam 738 personel istihdam
eden fabrika, yıllık 846 kanat üretme kapasitesine
sahiptir.

Adres / Address

Bergama OSB Mah. 6.Cad No:2/1
Bergama - İZMİR

Tel. / Phone

+ 90 232 610 13 30

Fax

+ 90 236 427 26 94

E-Mail
Web
Profil / Profile

-

LM Wind Power Bergama, Türkiye’de rüzgar
türbinlerine takılacak kanatlarıyla, 2021’de 752
MW kurulu güç oluşumuna katkıda bulunmayı
hedeflemektedir.

Working in close collaboration with customers, we
design and supply rotor solutions for wind turbine
projects all over the world. Since 1978, LM Wind
Power had produced more than 228,000 blades
corresponding to a capacity of approximately 113
GW – each year effectively saving nature more
than 242 million metric tons of CO2 emissions.
Bergama Plant
LM Wind Power Bergama Plant has been operating
in İzmir Bergama Organized Industrial Zone since
June 2017. The factory was established on an
area of 31.501 sqm closed, total 173.995 square
meters.
The organization which employs 738 staff
member in total as of January 2021, has an annual
production capacity of 846 blades.
LM Wind Power Bergama aimed at contributing 752
MW power capacity with its blades to be installed
to wind turbine in Turkey.

www.lmwindpower.com
Kanat
N/A

İstihdam / Employees

738

Kuruluş Yılı / Founding Year

2015

tureb.com.tr

Blade

Ciro / Turnover
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METRİK MASKELEME
Metrik Maskeleme, dünyada her geçen gün gelişen ve
büyüyen “yüzey işlem” sistemlerine yönelik, sektörde
maskeleme ekipmanları ve kalite kontrol cihazları
konusunda sürekli iyileştirmeyi ilke edinerek, yenilikçi,
farklı, özgün ve kalıcı çözümler sunarak sektörün ve
ülkemizin gelişimine katkı sağlamaktır.
Özel kesim maskeleme bantları, 2300C sıcaklığa
dayanıklı, elektrik yalıtımı, radyasyon ve solventlere
karşı dayanıma sahiptir.
85 mikron ( 0,085 mm ) film kalınlığı, 75 mikron (0,075
mm ) özel taşıyıcılı ve 66 metre rulo uzunluğuna
sahiptir.
PLC kontrollü makinelerimizde, 3 mm ile 500 mm
aralığında, istenilen ölçü ve formlarda özel olarak
hazırlanmaktadır.

The aim of the company is to contribute to the
development of the sector and our country by providing
innovative, different, unique and permanent solutions
by adopting the principle of continuous improvement
on the masking equipment and quality control devices
in the sector for the surface treatment systems that
are developing and growing day by day.
Special cutting masking tapes, 230C temperature
resistant, electrical insulation, has resistance to
radiation and solvents. 85 micron (0.085 mm) film
thickness, 75 micron (0.075 mm) special carrier and
has a roll length of 66 meters.
In our PLC controlled machines, it is specially prepared
in the desired sizes and forms between 3 mm and 500
mm.

Maskelenecek parçaya özel olarak üretilebilen ve
hiçbir kalıp maliyeti gerektirmeyen hızlı, pratik ve
kesin çözüm sunabilen maskeleme bantlarıdır.

It is a masking tape which can be produced specially
for the part to be masked and can offer a fast, practical
and exact solution that does not require any mold
cost.

Maskelenecek yüzeylerde kolaylıkla uygulanabilen ve
işlem sonunda kolaylıkla sökülebilen, yüzeyde leke
bırakmayan polyester esaslı bantlardır.

It is used in electrostatic powder and wet painting,
cataphoresis coating, varnish, high temperature firing
and other surface treatment processes.

Elektrostatik toz ve yaş boyama, kataforez kaplama,
vernik, yüksek sıcaklıklarda fırınlama ve diğer yüzey
işlem proseslerinde kullanılır.

Adres / Address

Kuzey Mh. Türkeli Cd. No. 20/1
Körfez / KOCAELİ

Tel. / Phone

+ 90 262 521 00 30

Fax

+ 90 262 521 00 34

E-Mail
Web
Profil / Profile

www.metrikmaskeleme.com
Yüzey işlem maskeleme bantları
Surface treatment masking tapes

İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

15.000 $
7
2012

tureb.com.tr

Ciro / Turnover

METYX COMPOSITES
METYX Composites, yüksek performanslı teknik tekstil
ürünleri üreticisidir. Bu ürünler; multiaxial örgüler (e-glass,
aramid, karbon ve hibritler), karbon örgüler, RTM örgüler,
dokuma örgüler ve vakum sarf malzemeleridir.

METYX Composites is a manufacturer of high-performance
technical textiles, including: multiaxial reinforcements,
carbon reinforcements, RTM reinforcements, woven
reinforcements, and vacuum bagging products.

Firmanın ana hizmetlerinden biri olan kit işleme biriminde
ise PVC, PET, balsa, poliüretan gibi köpüklerden kitler
müşterilerin talep ettiği şekilde özel üretilir. Köpük dışında
da cam elyaf ve carbon kumaşlardan da kitler istenilen
şekilde üretilip müşterilerin talimatları doğrultusunda
sevk edilir.

In the kit processing unit, which is one of the main services
of the company, foam kits such as PVC, PET, balsa and
polyurethane are specially produced upon customers
orders. Apart from foam, kits can be produced from glass
fiber and carbon fabrics as desired and shipped according
to the instructions of the customers.

METYX Composites ayrıca, model, kalıp ve prototip
konularında da uzmanlaşmıştır.

METYX is also specialized in tooling and prototyping.

METYX Composites ürünleri, İstanbul ve Manisa’da
bulunan toplam 41.000 metrekarelik, Macaristan’da
bulunan 16.000 metrekarelik (buna ilave 211.000
metrekarelik açık alana sahip) ve son olarak ABD’de
North Carolina’daki 12.000 metrekarelik (buna ilave
108.000 metrekarelik açık alana sahip) gelişmiş ve
modern tesislerinde üretilmektedir.
Üretimde, yalnızca onaylı hammaddeler kullanılmaktadır.
METYX Composites ISO 9001:2015 Kalite, ISO
14001:2015 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemleri sertifikasına sahiptir. Ürünlerin de
özellikle rüzgar enerjisi ve marin sektörlerinde kabul
gören DNV-GL sertifikaları bulunmaktadır.

Tel. / Phone
Fax

www.metyx.com

Kuruluş Yılı / Founding Year

Besides wind energy, METYX Composites also serves
to marine, automotive, transportation, construction and
architectural applications, infrastructure, and sports and
leisure industries.
METYX has an expansive distributor network throughout the
world.

Products and services are currently provided from its four
factories in Turkey, Hungary and US; METYX has 41,000
sqm, state-of-the art facilities in Istanbul and Manisa in
Turkey, as well as a 16,000 sqm factory (with 211.000 sq.m
open area) manufacturing center in Kaposvár, Hungary
and 12,000 sqm factory (with 108.000 sq.m open area) in
North Carolina, USA.
METYX Composites has ISO 9001:2015 Quality,
ISO 14001:2015 Environmental and OHSAS 18001
Occupational Health and Safety Management Systems
certification. The products also have DNV-GL certificates,
which are especially accepted in wind energy and marine
industries.

-

Web

İstihdam / Employees

In order to offer all composites related products under one
roof, the company also undertakes the distributorship of
many foreign companies.

+ 90 216 394 32 60
info@metyx.com

Ciro / Turnover

Firma, tüm dünya üzerinde geniş bir distribütörlük
ağına sahiptir.
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Orhanlı Mah. Gülsüm Sok. No:14
34956 Tuzla / İSTANBUL

E-Mail
Profil / Profile

METYX Composites rüzgar enerjisi dışından da
denizcilik, otomotiv, ulaşım, inşaat ve mimari
uygulamalar, altyapı, spor ve eğlence gibi sektörlere
de ürün sağlamaktadır.

These standards ensure the highest quality reinforcements
and most reliable end products.

Kompozit hammadde
Composite raw materials
76.346.135 €
762		
1978

tureb.com.tr

Adres / Address

Bu standartlar, en yüksek kalitede örgülerin ve en
güvenilir nihai ürünlerin elde edilmesini, METYX
Composites ürün ve hizmetlerinin en güvenilir
şekilde müşterileriyle buluşturulmasını garanti
altına alır. Kompozit alanında tüm ürünleri aynı
çatıda sunabilmek adına firma birçok yabancı
firmanın distribütörlüğünü de üstlenmektedir.
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NORDEX GROUP
Nordex Grubun ve 7.900’den fazla çalışanının 35
yıldan bu yana temel uzmanlık alanı ve tutkusu,
kara tipi rüzgar türbinlerinin geliştirilmesi,
üretilmesi, ilgili projelerin yönetilmesi ve servis
hizmetlerinin sağlanması olmuştur. Dünyanın
en büyük rüzgar türbini üreticilerinden biri olan
Nordex Grup, tüm coğrafi ve iklimsel koşulda
rüzgar enerjisinden uzun vadeli ve ekonomik bir
şekilde elektrik üretmeyi amaçlamaktadır. Verimi
yüksek ve uygun maliyetli olan rüzgar türbinlerini,
Acciona Windpower ve Nordex markaları altında
dünya pazarlarına sunmaktadır.
Odak noktası, 3 MW’tan 5 MW+’a kadar uzanan
sınıftaki rüzgar türbinleri olan Nordex Grup,
kapsamlı ürün portföyü sayesinde, santral
kurulum olan pazarlar için, hem de kısıtlı
şebeke kapasitelerine sahip olan bölgeler için
özel çözümler sunmaktadır. Nordex Grup, aynı
zamanda rüzgar enerjisi santrallerini, farklı proje
türlerinin parçası olarak da uygulayabilmektedir:
Faaliyetlerimiz, ekipmanın sadece satılmasından,
inşaat ve elektrik alt yapısı dahil anahtar teslimi
bazında yapılmasına
belirli pazarlarda ilgili
projenin geliştirilmesi de dahil olmak üzere,
komple rüzgar santrali projelerinin geliştirilmesine
kadar uzanmaktadır. Sistemlerimizin sorunsuz bir
şekilde çalışmasını sağlamak için, 30 ülkede 280’i
aşan servis noktasıyla oluşturduğumuz küresel
servis ağımızla, servis hizmetlerini oldukça hızlı
bir şekilde sağlıyoruz.

Adres / Address
Tel. / Phone
Fax
E-Mail
Web
Profil / Profile

Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları
B1 Blok Kat:15 No: 451-452 -453 Yeşilköy /
İSTANBUL
+ 90 212 468 37 37
+ 90 212 465 36 04
www.nordex-online.com
Türbin üreticisi

The development, manufacture, project management
and servicing of wind turbines in the onshore segment
has been the core competence and passion of the Nordex
Group and its more than 7,900 employees worldwide
for 35 years. As one of the world’s largest wind turbine
manufacturers, the Nordex Group offers high-yield, costefficient wind turbines under the Acciona Windpower and
Nordex brands that enable long-term and economical
power generation from wind energy in all geographical
and climatic conditions.
The focus is on turbines in the 3 to 5MW+ class, and the
Group’s comprehensive product portfolio offers individual
solutions for both markets with limited space and regions
with limited grid capacities. The Nordex Group can also
implement wind farms as part of different project types:
from simply selling the equipment to turnkey projects
and complete wind farm development, including the
associated project development in certain markets. A
global service network, with some 280 service points
throughout 30 countries, delivers service quickly to keep
our systems running smoothly.
The Group covers the needs of all customer segments
within the global wind market, from large energy suppliers
to SMEs operating power plants. With more than 29 GW
of installed capacity worldwide, Nordex Group systems
deliver sustainable energy throughout more than 80 per
cent of the world’s energy market (excluding China).

“Nordex Türkiye olarak 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştireceğimiz 22 projede kule, kule
bağlantı elemanları, kanat ve türbin jeneratörlerini Türkiye’deki üreticilerimizden tedarik
ediyoruz. Türkiye’deki üreticilerimiz hem Türkiye projelerine hem de Nordex’in yurtdışındaki
diğer projelerine ürün tedariği sağlamaktadır. Bu zamana kadar başarıyla tedarik sürecini
tamamlamış üreticilerimizle hem Türkiye’de hem de yurt dışı projelerinde önümüzdeki
yıllarda da çalışmaya devam edeceğiz.”
“We as Nordex Turkey are supplying towers, tower bolts, blades and generators from
our Turkish suppliers for 22 projects that we will be executing during 2020 and 2021. In
addition to Turkish projects, our Turkish suppliers are delivering components to Nordex’s
projects outside of Turkey as well. We will be continuing to our cooperation with our
main component suppliers that successfully completed their duties on forthcoming
years.”

Deniz Oytun Ababay
Türkiye ve Ortadoğu Proje Direktörü

Head of Project Management Turkey and Middle East

Nordex Grup, küresel rüzgar enerjisi pazarları ve
piyasalarındaki büyük enerji tedarikçilerinden,
KOBİ ölçeğinde çalışan enerji santrallerine
kadar tüm müşteri segmentlerinin ihtiyaçlarını
karşılamaktadır. Dünya genelinde 29 GW değerini
aşan kurulu gücüyle Nordex Grup türbinleri,
dünya enerji pazarının (Çin hariç) yüzde 80’inden
fazlasında sürdürülebilir enerji sağlamaktadır.
Enerji dönüşümü devam ederken, elektriğin
yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi
önem kazanmakta ve bu noktada dikkatler, bu
elektriği üretmenin birim maliyetinin (COE) ne
olduğuna odaklanmaktadır.Nordex Grup, bu zorluğun
üstesinden gelmeyi, rüzgar türbinlerini giderek artan
bir şekilde daha verimli hale getirerek, enerjinin nasıl
kullanıldığını dikkate alarak ve rüzgar santralinin tüm
kullanım ömrü döngüsü boyunca uygun maliyetli proje
yönetimi sağlayarak başarmaktadır. Nordex Grubu
elektrik birim maliyetlerinin düşürülmesi programı
kapsamında, dünya genelinde alternatif enerjilerin
yaygınlaşmasını etkin bir şekilde desteklemektedir.
Nordex SE, Frankfurt Menkul Kıymetler Borsasının
TecDAX endeksinde listelenmektedir (ISIN:
DE000A0D6554). Holding şirketinin yönetim
merkezi Rostock’da bulunmaktadır ve yönetim
kurulu ile idari ofisler ise, Hamburg’tadır. Nordex
Grup, Almanya, İspanya, Brezilya, Amerika ve
Hindistan’daki üretim tesislerinde kendi nasel,
rotor kanadı ve beton kulelerini üretmektedir.
Nordex Grubun ayrıca 25’ten fazla ülkede ofis ve
şubeleri bulunmaktadır.

As the energy transition continues, electricity from
renewable energy sources is gaining in importance,
while the focus turns to how much it costs to generate
this electricity (cost of energy: COE). The Nordex
Group meets this challenge by developing increasingly
efficient turbines, taking into account how energy is
used across the board, and offering cost-effective
project management across the entire life cycle of
a wind farm. The group’s COE programme actively
promotes the expansion of alternative energies
worldwide.
Nordex SE is listed on the TecDAX of the Frankfurt
Stock Exchange (ISIN: DE000A0D6554). The
management holding company is headquartered in
Rostock, while the executive board and administrative
offices are based in Hamburg. At production facilities
in Germany, Spain, Brazil, the US, and India, the Nordex
Group produces its own nacelles, rotor blades and
concrete towers. The Group also maintains offices and
branches in more than 25 countries.

N/A

İstihdam / Employees

280

Kuruluş Yılı / Founding Year

2009

tureb.com.tr

Manufacturer

Ciro / Turnover
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NORTHEL
Northel 1993 yılında İstanbul’da kurulmuş, rüzgar türbin
teknolojilerini geliştirmek için 2003 yılında tasarım
ve üretim çalışmalarına başlamıştır. İlk türbinler 3
kW güçte üretilmiştir. 2003 yılından 2020 yılına kadar
aralıksız rüzgar türbin tasarımı ve üretim yapmıştır.
17 yıl teknoloji geliştirmek ve milli türbin üretimini
gerçekleştirmek için çaba sarfetmiştir. Bu süreçte
yaşanılan tüm teknik sorunlar ve teknolojiyi geliştirme
çabaları özkaynakla karşılanmaya çalışılmıştır.
Firmanın en önemli birikimi 2003 yılından bugüne
kadar aynı konuda çalışması ve sürecin tümünü kayıtlı
hale getirmiş olmasıdır. Böylece 1000 kW güce kadar
türbin üretebilecek ‘’know-how’’ sağlanmıştır.
Dünya üzerindeki bilinen rüzgar türbin üretici
firmalarının tarihçeleri incelendiğinde Mega Watt güç
seviyesine gelmeleri en az 10 yıl almıştır. Bu durum
Northel içinde benzer olmuştur. Rüzgar türbin üretimi
sadece tasarımla değil aynı zamanda sahadan gelen
veriler ve yaşanılanlar ile ‘’know how’’ haline gelir. Bu
nedenle hedeflenen güce adım adım ulaşılmalıdır.
Örnek olarak, 4 MW bir türbin üretimi için önce 1,5 MW
güçte benzer bir tasarımı uygulayarak başlanmalıdır.
Northel bugün için 500 -650 kW seviyeside türbinlerin
tüm parçalarını tasarlamakta ve 1500 ün üzerinde
parçayı da yerli imkanlar ile tedarik zinciri modeliyle
üretebilmektedir. Rüzgar türbin teknolojileri dünya
üzerinde satılabilir veya kolayca el değiştirebilir
durumda değildir. Zira bu teknolojiye sahip olanlar
uzun yıllar önlerinde önemli bir pazar olduğunu bilirler.

Northel was established in 1993 in Istanbul and started
design and production studies in 2003 to develop wind
turbine technologies. The first turbines were produced
with a power of 3 kW. From 2003 to 2020, it has designed
and produced wind turbines continuously. For 17 years,
it has endeavored to develop technology and realise
national turbine production. All the technical problems
and technology development efforts encountered in
this process were tried to be met with equity. The most
important accumulation of the Company is that it has
worked on the same subject since 2003 and recorded
the entire process. Thus, “know-how” is provided that
can produce turbines up to a power of 1,000 kW. When
the history of known wind turbine producers around
the world is viewed, it took at least 10 years for them
to reach the Mega Watt power level. This situation was
similar for Northel. Wind turbine production becomes
“know how” not only with the design but also with
the data and experiences from the site. Therefore,
the targeted power should be achieved step by step.
For example, for the production of a turbine of 4 MW,
one should first start by applying a similar design with
a power of 1.5 MW. Today, Northel designs all parts
of the turbines at the level of 500 - 650 kW and can
produce more than 1,500 parts with the supply chain
model with local facilities. Wind turbine technologies
cannot be sold or easily exchanged around the world.
Because those who have this technology know that
they have an important market for many years.

Northel milli üretimi hedef edinmiş bir şirkettir. Bu
nedenle, kendi ölçeğinde tüm kaynaklarını bu işe
ayırmıştır. Önemli ticari zorluklar yaşamış, bir kaç kez
durmuş ve tekrar milli rüzgar türbin üretiminin kalıcı
olması için yoluna devam etmiştir. 2022 yılına kadar
1000 – 1500 kW ve üzeri türbinlerin Kanat, Gövde,
Alternatör, Güç Elektroniği Sistemleri, Kanat Açı
Sistemlerini de tümüyle yerli ve mili olarak üretmeyi
hedeflemiştir.
Ülkemizde TSE nin TSEN61400 sertifikası ile ana
üründe akredite olması Northel Poyra 300 türbin ile
gerçekleşmiştir. Bunun için başvuru 2007 yılında
yapılmış, buna mukabil TSE nin hazır duruma gelmesi
2016 yılında mümkün olabilmiştir. Bu sürece dayanma
bedeli oldukça ağır olmuştur.
Northel; Enerji Bakanlığının doğru bir hedef ve büyük bir
bütçeyle başlattığı, Milli Rüzgar Türbin tasarımı amaçlı
KAMAG projesinin, ülke için ticari hale gelmesi gereğine
inanmaktadır. Bu kapsamda, MİLRES’ in milli ürünler ile
tedarik zincirine bağlı bir modelle büyümesine yönelik
atılacak adımlarda kendini sorumlu görmektedir.
MİLRES üç yıl içerisinde enerji depolama, sulama ve öz
türketime yönelik uygulamalarda gelişen yeni pazarda
ihtiyaç olan orta ölçekli türbinler ile hizmet verecektir.
Northel, MİLRES’e tüm bilgi ve deneyimini aktararak,
ülkenin global markası olma yönündeki hedefine
doğrudan katkı sunacaktır.
Bu milli hedefi gerçekleştirebilmek Northel’ in hedefi ve
arzusudur.

Northel is a company that aims national production.
For this reason, it has devoted all its resources in
its own scale to this work. It had faced important
commercial difficulties, had stopped several times
and has continued on its way to make national wind
turbine production permanent. Until 2022, it has
aimed to produce the Blade, Casing, Alternator, Power
Electronic Systems, Blade Angle Systems of the
turbines of 1000 - 1500 kW and above, completely
locally and nationally.
In our country, TSE’s TSEN61400 certificate was
accredited for the main product with Northel Poyra
300 turbine. The application for it was made in 2007,
on the other hand, it was possible for TSE to be ready
in 2016. The cost of enduring this process has been
very heavy.
Northel believes that KAMAG (Public Research
Support Group) project, which is the National Wind
Turbine design and has been initiated by the Ministry
of Energy with a correct target and a large budget,
should become commercial for the country. In this
context, it considers itself responsible for the steps
to be taken for the growth of MILRES (National Wind
Energy Systems Development and Prototype Turbine
Production Project) with a model connected to the
supply chain with national products. MILRES will serve
in three years with medium-size turbines needed in the
emerging new market for energy storage, irrigation and
self-consumption applications. By transferring all of
its knowledge and experience to MILRES, Northel will
directly contribute to the country’s goal of becoming a
global brand.
Achieving this national goal is Northel’s goal and
desire.

Adres / Address

Altınşehir Mah.163 Sk. Öndül İş Mrk. 11B Blok
Kat:3 No:42 16230 Nilüfer / BURSA

Tel. / Phone

+ 90 224 502 50 15

Fax

+ 90 224 502 50 13

E-Mail

info@northel-tr.com

Web

www.northel-tr.com

Profil / Profile

Türbin tasarımcı ve üreticisi
R&d and manufacturer

İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

15 M ₺
30
1993

tureb.com.tr

Ciro / Turnover
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ÖRNEK MAKİNA
1960 yılında Hakkı ÖRNEKOĞLU tarafından İzmir’de
kurulmuştur. Kurulduğu yıllarda muhtelif makina
parçaları imalatı yapan firmamız, yıllar içinde kalıp imalatı
ve pres baskı işleriyle metal işleme, otomotiv, beyaz eşya
sektörüne yönelmiştir.
Örnek Yedek Parça ve Metal San.Tic.Ltd.Şti. gelişmiş
CNC teknolojileri kullanarak ülkemizin seçkin
kuruluşlarına uzun yıllardan beri kalite ve tecrübesiyle
hizmet vermektedir.
A.O.S.B. Çiğli / İzmir ve Yunus Emre / Manisa fabrikalarımızda
70 personel ile hizmet vermekteyiz.

Tel. / Phone
Fax
E-Mail
Web
Profil / Profile
Ciro / Turnover
İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

Taking advantage of experience and quality; using
advanced CNC technology; Örnek Makina is providing
machinery parts for the outstanding companies in
Turkey.

10007 Sok. No:8 A.O.S.B. Çiğli/İZMİR
+90 232 328 13 61
+90 232 328 18 59
ornekmakina@ornekmakina.com
www.ornekmakina.com
Kalıp imalatı, pres baskı, lazer, abkant ve panç işlemleri
Tool manufacturing, pressing, laser, brake press and
punching operations

N/A
60
1997

tureb.com.tr

Adres / Address

Örnek Makina was established by Hakkı Örnekoğlu
in İzmir, in 1960. At the beginning our company
was manufacturing variety of machinery parts.
Afterwards with the expansion of activity fields
such as tool manufacturing, pressing, sheet metal
processing; company entered new sectors such as
automative and white goods.
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REMO AĞIR MAKİNA
REMO Ağır Makina bir Şimşek Grup şirketidir. 1991 yılında
Almanya’da kurulan Şimşek Grup, bugün Almanya’da
iki ayrı fabrikasında kaynaklı ve talaşlı imalat alanlarında
faaliyetlerini sürdürmektedir.

REMO Ağır Makina is a Şimşek Grup company.
Founded in Germany in 1991, Şimşek Group
continues today its activites in the fields of welded
and machining in two separate factories.

Şimşek Grup üçüncü fabrikası olan REMO Ağır Makina’yı
2014 yılında İzmir Bağyurdu OSB’de kurmuştur. Şirket
enerji sektörüne çeşitli parçalar, otomotiv sanayine
kalıpları, ağır makine aksamları, pres ana gövdeleri ve ağır
vasıta traversleri üretmektedir.

Şimşek Group established its third factory, REMO
Ağır Makina, in İzmir Bağyurdu OSB in 2014. The
company manufactures various parts for the energy
sector, molds for the automotive industry, heavy
machinery parts, press main bodies and heavy
vehicle traverses.

REMO Ağır Makina yeşil enerji politikasını desteklemekte,
bu nedenle yenilenebilir enerji sektörüne rüzgar türbinleri,
jeneratör üniteleri, hidroelektrik santral bileşenleri
ve jeotermal enerji türbin bileşenleri üretimi yaparak
faaliyetlerini gün geçtikçe genişletmektir.
Bir süredir ana imalatını rüzgar santrallerinin jeneratör
konstrüksiyon ve rotor bileşenleri oluşturmaktadır. Ayrıca
kule bileşenlerinde ihtiyaç duyulan irili ufaklı parçaların
talaşlı imalatları da gerçekleştirilmektedir.
Sektörün ihtiyaç duyduğu yüksek kalite ve standartlarda
parçaların imalatının sağlanabilmesi için yüksek teknoloji
ve hassasiyette çalışan makinalar kullanılmakta ve
üst seviyede kalite kontrol çalışmaları yürütülmektedir.
Yenilenebilir Enerji Sektörünün ülkemizde hızla gelişmesi,
REMO Ağır Makina yatırımlarının yüksek teknoloji içerikli
alanlara yoğunlaştırılmasına sebep olmuştur.

Tel. / Phone
Fax
E-Mail
Web
Profil / Profile
Ciro / Turnover
İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

Recently, generator construction and rotor
components of wind power plants constitute the
main production. In addition, machining of large and
small parts needed in tower components is also
carried out.
In order to ensure the production of parts with
high quality and standards required by the sector,
high technology and precision machines are used
and high-level quality control studies are being
performed.

İzmir Bağyurdu OSB (Bayosb)
Anadolu sokak No:4 Kemalpaşa / İZMİR
+ 90 232 344 02 26
info@remomakine.com
www.remomakine.com
Jeneratör konstrüksiyon ve rotor bileşenleri
Generator construction and rotor
components
6.000.000 ₺
20
2014

tureb.com.tr

Adres / Address

REMO Ağır Makina supports green energy policy,
therefore it aims to expand its activities day by
day by producing wind turbines, generator units,
hydroelectric power plant components and
geothermal energy turbine components for the
renewable energy sector.
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RESEL MAKİNA
2016 yılında kurulan firmamız 500 m2 üretim alanı ile
İzmir Bornova Doğanlar’da faaliyet göstermektedir.
Bünyesinde bulunan genç ve dinamik kadrosuyla
talaşlı imalat alanında geniş departmanıyla günümüze
kadar üretimini sürdürmektedir.

Our firm, established in 2016, operates in Doğanlar
Bornova, İzmir with a production field of 500 m2. It
has continued its production up to the present with
a large department in machining department with a
young and dynamic personnel in itself.

Resel Makina 30 yılı aşkın süredir bu sektörde çalışan
tecrübeli ve profesyonel kadrosuyla, günümüz
teknolojisini yakından takip ederek rüzgar enerjisine
yönelik kule taban sacı ve rüzgar türbini alanında
yedek parça imalatı yapmaktadır.

Resel Makine, with an experienced and professional
personnel having worked in this sector for more than
30 years, manufactures spare parts in tower floor
panel and wind turbine for wind power, keeping up
with today’s technology.

Bünyesinde bulunan özel CNC makineleriyle beraber
artan talepleri karşılamak için 24 saat kesintisiz
çalışma ve sorunsuz parça üretimi ile çalışmalarımıza
devam etmekteyiz.

We continue our works for 24 hours and with
nonproblematic spare part manufacture so as to
cover the increasing demands together with the CNC
machines it has.

Resel Makina sektördeki talep ve beklentileri yoğun
tecrübe ve konuya uzman bakışıyla objektif biçimde
değerlendirmekte; dinamik, yenilikçi, gelişmeci bir
yaklaşımla müşteri memnuniyeti sağlayarak sadık
müşteriler edinmeye çalışmaktadır.

Resel Makina evaluates the demands and
expectations in the sector in an objective manner with
intense experience and specialist viewpoint; provides
client satisfaction with a dynamic, innovative,
developmental approach and tries to get loyal clients.

İzmir ilinde faaliyet gösteren Resel Makina; CNC
Double Kolon dik işlem başta olmak üzere son
teknoloji bilgisayarlı makine üretim departmanıyla
teknolojiye her geçen gün ayak uydurarak faaliyetini
sürdürmektedir.

Resel Makina, operating in İzmir, continues its
operations by keeping up with the technology day
by day with its latest technology computerized
manufacture department, especially CNC double
Colon vertical machining.

Adres / Address

“Dünya nüfusunun ve sanayileşmenin artmasına bağlı olarak artan enerji
ihtiyacı yanında temiz ve tükenmeyen (yenilenebilir) enerji kaynaklarına
olan ilgi zaman ilerledikçe artmaktadır. Rüzgâr enerjisi, sadece gelişmiş
ülkelerin değil, gelişmekte olan ülkelerin de ilgi duydukları bir enerji
kaynağı haline gelmiştir. Bu nedenle, rüzgâr enerjisinden faydalanma
ve rüzgâr türbinleri kurma düşüncesi dünyada ve ülkemizde gittikçe
yaygınlaşmaktadır.
Resel Makina firması olarak ilerleyen yıllarda ülkemizde ve dünyada
yenilenebilen enerji kaynaklarının sıçrama yapacağı bir dönem olacağı
inancındayız ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte makine departmanımızı
rüzgar enerjisi sektörüne en iyi hizmet verebilecek şekilde geliştirmeyi
hedefliyoruz.”
“The interest in clean and sustainable energy resources besides the
increasing energy needs depending on the increasing world population
and industrialization is getting increased as time goes on. Wind power
has become an energy resource in which not only developed countries
but also developing countries are interested. Therefore, the thought to get
benefit from wind power and to establish wind turbines is spreading in the
World and in our country.

Emre Ablak
Kurucu Ortak
Co-Founder

We, as the Resel Makine firm, believe that there will be a leap in sustainable
energy resources in our country and in the World in the coming years
and we aim to develop our machining department to best serve the wind
energy sector with the development in technology.”

1423 sokak No:8 Hurdacılar San. Sit.
Doğanlar Bornova / İZMİR

Tel. / Phone
Fax

+ 90 0232 479 56 36
-

E-Mail

info@reselmakina.com

Web

www.reselmakina.com

Profil / Profile

Kule taban sacı işleme ve yedek parça imalatı
Tower floor panels and spare parts manufacturing

Kuruluş Yılı / Founding Year

2.200.000 ₺
7
2016

tureb.com.tr
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SAR POWER
Sar Power, Sar Makina San. ve Tic. A.Ş firmasının
enerji endüstrisine hizmet eden bir markasıdır. Geniş
kapsamda trafo, şalt pano, konventör, jeneratör, enerji
hücreleri veya mükemmel elektrik iletiminin ihtiyaç
olduğu yerlere bakır, alüminyum bara ve kağıt izoleli
iletken tel tedariği sağlamaktadır.
Sar Power bara ve izoleli iletken tel üretimi konusunda
oldukça uzman ve konusunda Türkiye’de lider bir
firmanın markasıdır.
Son yıllarda özellikle yenilenebilir enerji pazarındaki
büyük üreticilere esnek bakır iletken, kaynaklı
bakır / alüminyum parçalar ve monte edilmiş hazır
kit ürünler sunmaktadır. Hızlı aksiyonlarımız ve
kaliteli çözümlerimizle gururluyuz ve bu sebeple
kendimizi ‘’Bir tedarikçiden daha fazlası…’’ olarak
nitelendiriyoruz.
Sar Makina San. Ve Tic A.Ş. , 1991 yılında Türkiye’nin
lider bakır üretici Sarkuysan Elektrolitik Bakır A.Ş
tarafından kurulmuş olan mühendislik, üretim ve
taahhüt firmasıdır. Darıca/Kocaeli’de 13,000 m2
kapalı, toplamda 16,000 m2 alana sahip fabrikada
üretim yapmaktadır. Enerji endüstrisi, tel ve kablo
sektörüne bara, kağıt izoleli iletken tel, tel çözücü,
tel sarıcı, tel bükme makinesi, bobin sarıcı makine,
çelik tel ve kablo makaraları, komple kalay kaplama
hattı, emülsiyon filtre sistemi gibi ürünlerle başarıyla
hizmet etmektedir.
Ana ürünlerimiz aşağıdaki gibi iki temel başlıkta
toplanmıştır:
Enerji Bölümü: Bara & Kağıt İzoleli iletken tel
Makine & Ekipman Bölümü: Çelik tel ve kablo
makarası, Makine ve Yardımcı ekipmanlardır.

Sar Power Energizing is the brand of Sar Makina
San. ve Tic. A.Ş. that completely serves to the energy
industry, expert in manufacturing various type of
copper and aluminium busbar, paper insulated wire
for a wide range of transformer, switchgear, generator,
converter and power panel manufacturers or where
you need perfect electrical conductivity.
Sar Power is the leader manufacturer of copper busbar
and insulated winding wire. Recently has started
serving to esteemed players in the renewable energy
market with solid busbar, flexible busbar, assembled
busbar kit products. We are proud of creating qualified
solutions along with prompt reaction to the various
requests. Here is your partner called ‘’More than a
supplier’’.
Sar Makina San. Ve Tic A.Ş. was founded by Turkey’s
leading copper manufacturer SARKUYSAN Elektrolitik
Bakır A.Ş in 1991 in Istanbul. SAR MAKİNA is an
engineering, manufacturing and contracting company
operating in Darıca, with 16,000 m² total area and
13,000 m² floor area. SAR MAKİNA provides complete
solutions for energy, wire, cable industry in domestic
and foreign markets with Busbar, Paper Covered
Winding Wire, Pay-offs, Bunching Machine, Bobin
Winder, Spooler, Rewinding Machine, Band Filter,
Emulsion Systems, Tin Plating Line, Steel Reels, Reel
Equipments successfully .
Key products are titled as:
Energy Division : Busbar & Paper covered winding wire
Machinery & Equipment Division: Steel Reels &
Machinery - Equipments

Osmangazi Mah. Kanuni Sk. No:12 41700
Darıca / KOCAELİ

Tel. / Phone

+ 90 262 653 90 82

Fax

+ 90 262 653 90 89

E-Mail
Web
Profil / Profile
Ciro / Turnover
İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

www.sarpower.com
Bara & kağıt izoleli iletken tel
Busbar & paper covered winding wire
3M$
125
1991

tureb.com.tr
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SCHAEFFLER
Schaeffler Çözümü

Reliability made by Schaeffler

Optimize edilmiş rüzgar türbinleri, güvenilir çözümler
gerektirir.

Cost-effective wind turbines require reliable
components. As one of the world’s leading
manufacturers of rolling bearings and a development
partner for the sector we have been producing
bearing supports for wind turbines for over 30 years.
We offer the right bearing solution for every wind
turbine and an integrated concept for safety.

Schaeffler her rüzgar türbinine yönelik doğru çözüm
ve güvenlik için entegre konsept sunar:
•

Gelişmiş hesaplama ve simülasyon programlarıyla
optimal tasarım

•

Dünyanın en büyük ve güçlü rulman test donanımı
olan “Astraios” ile gerçek koşullar canlandırılarak
yapılan testler

•

Uzun çalışma ömrü sunan rulman çözümleri;
örneğin, rotor milleri için optimize edilmiş oynak
makaralı büyük çaplı rulmanlar

•

Sürekli kondisyon izleme özelliği ile artan çalışma
süreleri

•

Schaeffler Wind Power Standard

•

Optimum design with state-of-the-art calculation
and simulation programs

•

Realistic tests on Schaeffler’s ASTRAIOS

•

Innovative solutions for preventing white etching
cracks (WEC)

•

High equipment availability due to condition
monitoring

Schaeffler has comprehensive testing facilities for
creating WEC, analyzing the causes, and developing
solution concepts for reducing the risk of WEC. The
solution that Schaeffler recommends is to use through
hardened, black oxide coated rolling bearings. The
advantages that our Durotect B coating system offers
include increased protection against WEC, which has
been statistically verified by extensive experience in
the field.
We offer products and services for all aspects of
condition monitoring, e.g. remote monitoring and
diagnosis, offline measurements, endoscopy,
thermography, and torque measurement. This means
the costs for maintenance activities can be reduced
and the availability of wind turbines can be increased.

With our highest quality standard for products and
processes we ensure optimum quality and reliability
worldwide, and provide the wind power sector with
quality standards that we have already successfully
established in the automotive and aerospace
industries. We work closely with our customers and
suppliers throughout the entire process chain to
ensure that our high standards are met.

Saray Mah. Ömer Faik Atakan Cad. Yılmaz
Plaza No:3 34768 Ümraniye / İSTANBUL

Tel. / Phone

+ 90 212 385 35 59

Fax

+ 90 212 284 32 48

E-Mail

info.tr@schaeffler.com

Web

www.schaeffler.com.tr

Profil / Profile
Ciro / Turnover
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Kuruluş Yılı / Founding Year

Rulman, gres, montaj - demontaj, kestirimci bakım
Bearing, gres, assembly / Deassemly, predictive
maintenance

N/A
-

1883

One of the world’s largest, most up-to-date, and
most powerful large-size bearing test rigs enables
large-size bearings of up to 15 tons and with outside
diameters up to 3.5 meters to be tested. ASTRAIOS
simulates the real loads and moments that occur in
a wind turbine. This means we are making a major
contribution to shortening development times for
wind turbines, as well as making the design process
more reliable and increasing the cost-effectiveness
and safety of these turbines.

tureb.com.tr

Adres / Address

Our specialists work in close cooperation with wind
turbine developers, manufacturers, and operators.
State-of-the-art calculation and simulation programs
ensure that optimum designs for bearings for wind
power applications are produced. The entire system
is considered, from individual rolling bearings
and their components and adjacent construction
through to the entire power transmission system,
which is displayed and optimized using multi-body
simulation programs developed in-house.
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SIEMENS GAMESA
Siemens Gamesa olarak küresel enerji devriminin
merkezinde faaliyet gösteriyoruz. 40 yıldan bu yana
yenilenebilir enerji sektörüne öncülük ediyor, benzersiz
bir pazar erişimi ve anlayışı geliştiriyoruz. Onshore,
offshore ve servis alanlarında lider konumda yer alan
ekibimiz, 25 binin üzerinde çalışanıyla güçlü ve güvenilir
rüzgâr enerjisi çözümleri ve servisleri tasarlamak,
kurmak ve sunmak için 75 ülkede çözüm ortağı olarak
çalışıyor.

Siemens Gamesa works at the center of the global
energy revolution. For 40 years, we have been
the pioneers of the renewable energy industry,
developing unparalleled market access and
understanding. With a leading position in onshore,
offshore, and service, our team of more than 25,000
colleagues are working in partnerships across 75
countries to engineer, build and deliver powerful
and reliable wind energy solutions and services.

Operasyonlarımızda pazar lideri olduğumuz üç alana
odaklanıyoruz: Offshore, Onshore ve Servis. Bu iş
birimleri dünyanın her yerinde, karada veya denizde,
her tür ve ölçekte rüzgâr santralinin ihtiyaçlarının
karşılanmasını sağlıyor. Araştırma ve inovasyon
yeteneklerimiz ile öncülük ediyor ve müşterilerimize en
iyi çözümleri sunuyoruz.

The company’s operations are centered on three
segments where it is a market leader; Offshore,
Onshore, and Service. These business units enable
it to meet the requirements of any type or size
of wind park, wherever in the world, land or sea.
Its research and innovation capabilities allow the
company to lead the way, adapting to provide the
best solutions for its customers.

Servis, birçok türde rüzgâr türbinin performansını
koruyor ve optimize ediyor. Şirketimiz, dünya çapında
diğer üreticilerin türbinleri de dahil olmak üzere şu anda
72 GW için servis sunuyor.

As Siemens Gamesa, we deliver sustainable growth
and create value for customers and communities.
Our ambition is to always push technological
boundaries and to drive innovation, bringing down
the cost of clean energy and making it accessible
to all.

Güçlü lokal varlığımızla küresel bir şirket olarak
dünyanın dört bir yanında ışıkların yanmaya devam
etmesini, evlerimize, okullarımıza, hastanelerimize
enerji sağlamak için temiz ve sürdürülebilir enerji
üretmeyi ve ilerlemeye devam etmemizi sağlayan 100
GW’ın üzerinde kurulu kapasiteye sahibiz.

A global business with a strong local footprint,
we have installed more than 100 GW of capacity,
keeping the lights on across the world, producing
clean and sustainable energy to power our homes,
schools, hospitals, and keeping us moving wherever
we go.

Siemens Gamesa technology makes onshore
wind one of the most cost-efficient sources of
energy. Siemens Gamesa has installed close to 90
GW of onshore wind power capacity since 1980.
Onshore is the largest wind energy market and the
company continues to advance to offer a flexible
portfolio designed to meet all our customers’
needs, reducing the costs even further to benefit all
parties. Improved technology has made turbines
and blades ever more efficient, and digitally
operated to optimize performance.
Service maintains and optimizes the performance
of many types of wind turbines. The company
currently has 72 GW under service globally,
including other manufacturers’ turbines.

“Siemens Gamesa olarak rüzgar enerjisi sektörünün başlangıcından bu yana
Türkiye’de faaliyet gösteriyor ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde çok sayıda
projeyi başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye rüzgar enerjisi pazarının
önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu görüyor ve ülkemizdeki güçlü
ayak izimizle bu büyümeye katkıda bulunmak için çok önemli bir konumda
olduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye’deki köklü konumumuz ve yüksek kurulu
gücümüzün de gösterdiği üzere, doğru teknoloji ve servislerle müşterilerimize
somut ekonomik değer sunuyoruz.”
“Siemens Gamesa has been active in Turkey since the inception of the wind energy
industry and has successfully completed numerous projects across various parts
of the country. Turkey’s wind power market has significant potential for growth
and we are well positioned to contribute to this growth with our strong footprint
in the country. As proven by our long-standing position and significant installed
base in Turkey, we have the right technologies and services to offer tangible
economic value to our customers.”

Adres / Address

Esentepe Mah. Yakacık Cad. No: 111,
34870 Kartal / İSTANBUL

Ebru Çiçekliyurt
CEO

Tel. / Phone

+ 90 216 459 26 93

Fax

+ 90 216 459 27 77

E-Mail

info@siemensgamesa.com

Web

www.siemensgamesa.com

Profil / Profile

Türbin üreticisi
Manufacturer

Ciro / Turnover
İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

N/A
100-150
1976

tureb.com.tr

Siemens Gamesa teknolojisi, onshore rüzgâr enerjisini
en uygun maliyetli enerji kaynağı haline getiriyor.
Siemens Gamesa, 1980 yılından bu yana 90 GW’a yakın
onshore rüzgâr kapasitesine ulaştı. Onshore, rüzgâr
enerjisi pazarında en büyük paya sahip ve şirketimiz
de bu alanda tüm tarafların yararına olacak şekilde
maliyetleri daha da düşürmeye ve tüm müşterilerimizin
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan esnek
bir portföy sunma yolunda ilerlemeye devam ediyor.
Gelişmiş teknolojimiz, türbinlerin ve kanatların çok
daha verimli olmasını sağlıyor ve performansı optimize
etmek için dijital olarak çalıştırılabiliyor.

Siemens Gamesa olarak sürdürülebilir büyüme
sağlıyoruz, müşterilerimiz ve toplumlar için değer
yaratıyoruz. Her zaman teknolojik sınırları zorlayarak
ve inovasyonu teşvik ederek, temiz enerjinin maliyetini
düşürmeyi ve temiz enerjiyi herkes için erişilebilir hale
getirmeyi amaçlıyoruz.

ŞİŞECAM ELYAF
Türkiye’nin köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam
Topluluğu; düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj
ve cam elyafından oluşan camın tüm temel alanları
ile soda ürünleri ve krom bileşiklerini kapsayan iş
kollarında global bir üreticidir. Dünyada 14 ülkede, 42
üretim tesisi ile faaliyet gösteren Şişecam Topluluğu,
22 bin çalışanı ve 85 yıllık deneyimiyle ürettiği ürünlerini
150’den fazla ülkede müşterileriyle buluşturmakta,
küresel hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir.

Şişecam Group, which is among the long-established
institutions of Turkey, is a global producer in the lines
of business including all fundamental areas of glass
such as flat glass, glassware, glass packaging, glass
fiber and soda products, and chromium compounds.
Şişecam Group operating in 42 production facilities in
14 countries in the world with 22 thousand employees
and 85 years of experience brings its products together
with the customers in more than 150 countries and
decisively proceeds towards its global targets.

Topluluk yenilenebilir enerji alanında; Anti Reflektif (AR)
camları ile güneş paneli üreticilerinin lider tedarikçisi
pozisyonunda olup rüzgâr türbin kanatlarının temel
girdilerinden olan cam elyafı alanında 1975 yılından
bu yana faaliyet göstermektedir. Şişecam, cam
elyafı iş kolunda 45 yıllık tecrübesini ileri teknoloji ile
birleştirerek yeni cam elyaf tesisi yatırımını 2019 yılının
ilk günlerinde Balıkesir’de devreye almıştır. Avrupa’nın
önemli cam elyaf üreticileri arasında yer alan Şişecam
Elyaf Sanayii A.Ş. tarafından üretilen cam elyafı ürünleri,
başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde
kullanılmaktadır. Modern teknolojiyle donatılan yeni
cam elyaf üretim tesisi, konusundaki uzmanlığı ve
tecrübesinden aldığı güçle başta bor olmak üzere,
yerel kaynakları katma değerli ürünlere dönüştürmekte
rüzgâr enerjisi, elektronik, otomotiv, inşaat, savunma
sanayi, denizcilik ve mühendislik plastikleri gibi birçok
sektöre girdi sağlayarak, çözüm ortaklığı yapmaktadır.

In the field of renewable energy, the Group; is the
leading supplier of the solar panel producers with its
Anti-Reactive (AR) glasses and since 1975, it operates
in the field of glass fiber, which is among the main
inputs of the wind turbine blades. Şişecam combined
45-years of experience with the advanced technology
in the glass fiber line of business and commissioned
its new glass fiber facility investment in Balıkesir in the
first days of 2019. The glass fiber products produced
by Şişecam Elyaf Sanayi A.Ş., which is among the
important glass fiber producers of the Europe, are
used in many countries of world mainly those in
Europe. The new glass fiber production facilities
equipped with the modern technology converts the
local resources, specifically boron, into products with
added-value, thanks to its expertise and experience in
the field and provides inputs into many sectors such
as wind energy, electronics, automotive, construction,
defense industry, the maritime sector, and engineering
plastics and offers solution partnerships.

Adres / Address
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1975 yılından bu yana, ülkemizde kompozit sektörünün
gelişiminde öncü rol üstlenen Şişecam, genişleyen
üretim, dağıtım ve hizmet olanaklarıyla kompozit
sektöründeki stratejik iş ortaklarına ve paydaşlarına
hizmet vermekte, iç pazar için sektörün yerli cam elyaf
tedarik güvencesini sağlamaktadır. Cam elyafı üretimini
TSE ISO 9001, 14001 ve 50001 kalite standartlarında
sürdüren Şişecam, yurt içi ve yurt dışı pazarda; Lloyd, ACS,
RJS, TZW, DNV•GL gibi uluslararası kalite kuruluşlarının
onayını almış Keçe, Çok Uçlu Fitil, Tek Uçlu Fitil ve
Kırpma ürünleri ile hizmet vermektedir. Başta Avrupa
olmak üzere tüm dünyaya yüksek standarttaki ürünleri
ile hizmet veren Şişecam Elyaf, tüm sektörlere tedarik
güvencesi sağlamak üzere dört ana ürün grubunda da
faaliyetini sürdürmektedir.
Şişecam Topluluğu camın her alanına olduğu gibi
yenilenebilir enerji sektörünün sürekli gelişen yeni
ihtiyaçlarına da Kocaeli Gebze’de 9 bin 400 metrekare
kapalı alanda kurulu Şişecam Bilim, Teknoloji ve
Tasarım Merkezi’nde geliştirdiği ürün ve teknolojiler
ile cevap üretmekte, edindiği birikimini düzenlediği
uluslararası cam sempozyumları ile paylaşarak
paydaşlarına değer katmaktadır.
Sürekli gelişen üretim, dağıtım ve hizmet olanaklarımız,
yüksek özellikli ürünlerimiz ve tecrübemizden aldığımız
güç ile dünya için üretiyor, geleceğe güvenle bakıyoruz…
Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.’nin yönetim merkezi Tuzla,
İstanbul’da olup, üretim tesisleri Balıkesir’dedir.

Şişecam, playing a leading role in the development
of the composite sector in our country since 1975,
renders services to its strategic business partners
and stakeholders in the composite sector thanks to its
expanding production, distribution and service facilities
and offers assurance for the supply of domestic glass
fiber of the sector for the domestic market. Continuing
the glass fiber production under TSE ISO 9001, 14001
and 50001 quality standards, Şişecam offers services
in the domestic and international markets with Mats,
Multi-End Rovings, Single-End Rovings, and Chopped
strand products which are certified by the international
quality institutions such as Lloyd, ACS, RJS, TZW, DNV
GL. Şişecam Elyaf rendering services with its highstandard products, to the whole world, particularly
Europe, continues its operations also in four main
product groups in order to provide supply assurance
to all the sectors.
Şişecam Group produces solutions to the constantly
developing new needs of the renewable energy
sector, as in all areas of glass, with the products
and technologies developed in Şişecam Science,
Technology and Design Center with an indoor area
of 9,400 square meters established at Kocaeli,
Gebze. Shares its experience in the international
glass symposiums organized and adds value to its
stakeholders.
We produce for the world and look to the future with
confidence relying on our constantly developing
production, distribution and service facilities, highlyfeatured products, and experience.
The headquarters of Şişecam Elyaf Sanayi A.Ş. is
located in Tuzla, İstanbul and its production facilities
are in Balıkesir.

D-100 Karayolu Cad. İçmeler Mah. No:44/A
Tuzla / İSTANBUL

Tel. / Phone
Fax
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0850 206 50 50
0850 206 40 40
info@sisecam.com
www.sisecam.com.tr
Cam elyaf imalatı

Ciro / Turnover

N/A

İstihdam / Employees

509

Kuruluş Yılı / Founding Year

1975
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Glass fiber

TEMSAN A.Ş 1972 yılında “TEMSAN Tanker, Elektrik
ve Makina Sanayi” adı altında kurulmuştur. Çalışma
alanı ve teknolojisini sürekli yenileyerek gerek Türkiye
gerekse yurtdışında pek çok çelik konstrüksiyon
projeye imza atmıştır.

TEMSAN INC., founded in 1972 under the name
“TEMSAN Tanker, Elektrik ve Makina Sanayi”, has
been constantly renewing its scope together with
its technology and contracting for many steel
construction projects in Turkey and abroad.

TEMSAN son yıllarda inşaat sektöründe çelik yapı
uygulamalarında lider duruma gelmiştir. 2012 yılından
itibaren rüzgar türbin direği imalatına ve 2020 yılından
itibaren de ankraj kafesi imalatlarına başlanmıştır.

Within recent years, TEMSAN has been leading the
application of steel-framed composite buildings,
in the construction industry. Also, TEMSAN is
manufacturing wind turbine towers since 2012 and
foundation baskets since 2020 for energy sector.

2010 – 2013 yıllarında gerçekleştirilen yatırım
programının bir sonucu olarak rüzgar türbin direği
imalatlarında mükemmeliyete ulaşmak için gereken
teknik altyapı inşa edilmiştir. ( Rüzgar türbin kuleleri
için özel CNC kesme, delme hatları, CNC alevli kesim,
kombine delme ve kesme makineleri, kolon bom
kaynak makinaları, 4 toplu sac bükme silindirleri, 80
ton kapasiteli growing line, manuel kumlama ve boya
kabinleri ).
TEMSAN hem yurtiçinde hem de yurtdışında olmak
üzere çeşitli saygın ve prestij projelere imza atmıştır.
ENERCON ve LEITNER firmaları için rüzgar türbin
kuleleri imalatları ile SIEMENS GAMESA ve NORDEX
firmaları için de ankraj kafesi imalatları yapılmıştır.
2002 yılı sonunda ISO 9001 sertifikası alan şirketimiz,
böylelikle toplam müşteri memnuniyetinin hedefleyen
kalite politikalarını doğrulaşmıştır.

Adres / Address

Başkent OSB. 15.cad. No:6 Malıköy Temelli
Sinca / ANKARA

Tel. / Phone

+90 312 397 23 97

Fax

+90 312 397 23 94

E-Mail
Web
Profil / Profile

temsan@temsan.com.tr
www.temsan.com.tr
Kule ve Ankraj Kafesi Flanş İmalatı
Tower and Anchorage Cage, Flange Supplier

Ciro / Turnover
İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

16.000.000 ₺
70
1972

As a result of the investment program realized during
2010-2013, the necessary technical infrastructure
has been constructed to excel in wind turbine towers
(CNC cutting, drilling lines, CNC flame cutting,
combined punching, and shearing machines, growing
lines with a capacity of 80 ton, column boom welding
machines, 4 roll hydraulic plate bending machines,
manually closed sand blasting area for towers,
automated humidity, and temperature-controlled
painting areas for wind turbine towers).
TEMSAN has completed too many wind turbine
towers for the companies ENERCON and LEITNER.
Also, manufactured many foundation baskets for the
companies SIEMENS GAMESA and NORDEX.
TEMSAN, being ISO 9001 certified since the end of
2002, has thereby verified its quality policies, aiming
total customer satisfaction.

In addition, TEMSAN deserved OHSAS 18001 certificate
in March 2006. Other certificates of TEMSAN are as
follows:
• ISO 14001, Environmental Management System
• DIN EN ISO 3834-2, Quality System Certificate for
Welding of Metallic Materials
• EN 1090 – 2 EXC 4

TEMSAN’IN yapmaya yetkin olduğu ve günümüze
kadar yaptığı faaliyet alanları şu şekilde sıralanabilir:
Rüzgar türbin kuleleri,
Rüzgar türbinleri için ankraj kafesleri,
Endüstriyel tesisler, fabrika binaları, otoparklar, uçak
sığınakları, çok amaçlı depo ve hangarlar,
Çok katlı çelik binalar,
Mimari çelik yapı uygulamaları,
Çeşitli kapasitelerde, API 650 ve BS 2654 standartlarına
uygun sabit veya yüzer tavanlı akaryakıt depolama
tankları ( 1 m3 – 100.000 m3).
Kimyasal madde arıtma ve işleme tankları
Basınçlı kaplar
Genel vinçler, liman vinçleri, portal vinçler ve taşıma
sistemleri,
Çelik köprüler,
Büyük boy sürgülü ve hareketli kapı sistemleri,
patlamaya dayanıklı kapılar ( fabrikalar, askeri uçak
sığınakları vb.)
Stadyum çatıları, lunapark tavanları, spor sahaları ve
benzeri yapılar.

The fields of activities which have been contracted so
far and those which TEMSAN is capable of may be
listed as follows:
• Wind turbine towers,
• Foundation baskets for wind turbine towers,
• Industrial facilities, factory buildings, car parks,
aircraft shelters, multi-purpose warehouses, and
hangars,
• Multi-storey steel buildings,
• Architectural steel structure applications,
• Fuel storage tanks with fixed or floating ceilings of
various capacities (1m3 to 100,000 m3) conforming
API 650 and BS 2654 standards,
• Chemical treatment and process tanks,
• Pressure vessels,
• Over-head cranes, harbor cranes, portal cranes,
and conveyor systems,
• Steel bridges,
• Large size sliding and hinged door systems, blast
doors (factories, military aircraft shelters, etc.)
• Stadium roofs, theme-park roofs, sports arenas,
and similar structures.

TEMSAN yukarıda belirtilen tüm alanlarda inşaat,
elektrik, mekanik işler dahil olmak üzere komple
anahtar teslimi taahhütler gerçekleştirmektedir.

Kapalı alan üretim sahası
Açık alan üretim sahası
Toplam alan			
Kuveyt Fabrika Kapalı alan

:
:
:
:

40.000 m2
60.000 m2
100.000 m2
15.000 m2

TEMSAN fabrikasının üretim kapasitesi, imalatın çeşit
ve özelliklerine bağlı olarak aylık 2.000 - 5.000 ton dur.
Rüzgar türbin direği imalat kapasitesi yine imalatın çeşit
ve özelliklerine bağlı olarak yıllık 50-60 adet kuledir.
Rüzgar türbini ankraj kafesi imalatlarında ise 200 –
300 set aralığında imalat kapasitesi bulunmaktadır.
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In all fields of activities listed above, TEMSAN is
delivering contracting services on a turnkey basis.

Covered manufacturing area		
: 40,000 sqm
Open manufacturing / storage area : 60,000 sqm
Total area				
: 100,000 sqm
Closed manufacturing area(in Kuwait) : 15,000 sqm
The production capacity of the TEMSAN factory is
2,000-5,000 tons per month depending on the types
and characteristics of manufacturing work. For the
wind turbine towers, our manufacturing capacity is
50 - 60 towers per year with current machinery and
200 – 300 sets of foundation baskets for wind turbine
towers, depending on the type and capacity of the
towers.

tureb.com.tr

TEMSAN

Ayrıca TEMSAN Mart 2006’da OHSAS 18001
sertifikasını almıştır. TEMSAN’ın diğer sertifikaları
şunlardır:
ISO 14001, Çevre yönetim sistemi,
DIN EN ISO 3834-2, Metal Malzeme Kaynak Kalite
Sistem Sertifikası,
EN 1090 – 2 EXC 4
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TİBET MAKİNA

1970’li yılların sonlarında Türkiye’de ilk ekskavatör
üretiminin başlamasıyla birlikte, döner tabla dişlisi
imalatına başlayan Tibet Makina, sonrasında
her türlü vinç tipine uygun özel ve seri imalatlar
gerçekleştirerek, sektörde ciddi bir ihtiyacı
karşılamaktadır. Firma, 2000’li yılların başında ARGE çalışmalarına hız vermeye başlamıştır
Tibet Makina,1998 yılından beri, Menemen’de 4600
m2 kapalı olmak üzere, toplam 18,000 m2’lik yeni
tesislerinde, yatırımlarını artırarak üretimine devam
etmektedir.
2008 yılı itibarıyla rüzgar tribünleri için kanat ve
pozisyonlama dişlileri üretimine başlayan Tibet
Makina, tamamı Avrupa’ya ihraç edilmek üzere 3000
mm çaplı 600 adet dişli üretimini gerçekleştirmiştir.
Firma, özellikle farklı sektörlerdeki ihtiyacın
belirlenmesi, global pazardaki çıkışları önceden
görebilme ve buna göre yapılanabilme özelliğiyle
her gün yeni bir projeye imza atmaya devam
etmektedir.
Tibet Makine Rüzgar Sektörüne Saha Bakım
Ekipleriyle Koruyucu, Önleyici bakım ve Yaw fren
diski taşlaması konusunda da hizmet vermektedir.
Birçok farklı sektöre yönelik 250 mm ile 4.500
mm çapları arası dişli ve rulman imalatı yapan
Tibet Makina, rüzgar enerjisi sektörüne yönelik
ana rotor dişlisi, kanat dişlisi (pitch bearing) ve
kule dişlisi(yaw bearing) üretmektedir. Hizmetleri
üretimle sınırlı kalmayan firma, saha bakım ekipleri
tarafından üretilen ürünlerin tamir ve yerinde
bakımı, periyodik bakımları, yaw fren diskı yerinde
ölçüm ve taşlanması hizmetlerini de vermektedir.

Established in 1970 by Temuçin ARBAK in İzmir,
Tibet Makina started to serve the machinery and
automotive sectors by manufacturing spare parts.
In those times with the starting of excavator
production in Turkey, late 1970s, Tibet Makine
started the production of slewing ring appropriate
to all types of cranes by performing particular and
serial manufacturing, which meets significant
needs in the industry. The company started to
accelerate its R&D studies in the early 2000s.

“Yüksek çaplarda ürettiğimiz dişli ve rulmanlar sayesinde Tibet Makine olarak, Türkiye’de bu çaplarda dişli
imalatı yapan ilk ve en büyük firma olma özelliğini taşıyoruz. Dişli ve rulman sektöründe hem yurt içi hem
de yurt dışı piyasasında kaliteli ürünler ile müşteri memnuniyetini üst seviyede tutuyor ve sürekli gelişmeyi
hedefliyoruz. Başarımızın sırrı, firmamızın ticari, ahlaki ve hukuki kurallara uygun faaliyette bulunmasının
altında yatıyor. Tibet Makina olarak, sektörde en ileri teknolojiyi takip ederek, sosyal, ekonomik değer
yaratarak; müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve Türkiye için sürekli fayda yaratmaya çalışıyoruz.”
“We are proud of being the first and largest diameter bearing manufacturer in Turkey. We always consider
customer satisfaction as our priority and always continue to follow most advanced technology in the
sector.”

Tibet Arbak | Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Tibet Makina has been continuing its production
by increasing its investments in its facilities with a
total area of 18,000 m2, including 4600 m2 indoor
area in Menemen/İzmir since 1998. In 2008, they
entered the wind energy sector by manufacturing
yaw and pitch bearings for wind turbines, Tibet
Makina manufactured 600 yaw rings with a
diameter of 3000 mm to be exported to Europe.
The company continues to sign a new project
every day, with the ability to predict the needs of
different sectors through the global market.
Tibet Makina also serves to the Wind energy
Sector with its field maintenance team with all
necessary protective equipment and well-trained
personnel. The team provides repairing service,
periodic maintenance and training, measurement,
and grinding services to yaw brake disc in the
field. Tibet Makine manufactures gear bearings
and bearings with diameters between 250mm and
4.500mm for many different sectors, manufactures
main rotor gear bearing, yaw, and pitch bearing for
the wind energy sector.

Adres / Address

Yayla Mah. Çayıralan Mevkii Kümeevler No:
5/A Menemen / İZMİR

Tel. / Phone

+90 232 843 90 50

Fax

+90 232 843 90 54

E-Mail
Web
Profil / Profile

info@tibetmakina.com
www.tibetmakina.com.tr
Dişli grubu
Gear, gearbox

Ciro / Turnover
İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

N/A
80
1969

tureb.com.tr

1970 yılında Temuçin ARBAK tarafından İzmir’de
kurulan Tibet Makina, otomotiv yedek parça
üretimiyle başladığı faaliyetlerini artan talepler
doğrultusunda çeşitlendirerek makine ve rüzgar
türbini sanayine hizmet etmeye başlamıştır.
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TİGRES
Tigres Ltd. Şti’nin geçmişinde 1989 yılında kurulan
Tedsa San. ve Tic. A. Kom. Şti. yatmaktadır. Turgutlu
Kaynar Mevkii’ndeki fabrikasında faaliyete geçen şirket
imalat konusu olarak katı yakıtlı değişik tip ve modelde
termosifon, sıcak ve soğuk su depoları ve güneş
enerjisi kolektörü üretimine yoğunlaştı. 1989 yılında
TSE belgeli güneş kolektörü üretimine başlayan firma
bir ilki gerçekleştirerek, piyasaya kaynaksız soğuk su
deposu sistemini tanıştırdı. Soğuk su depolarında sert
lehimlemeden kaynaklanan birçok problemi ortadan
kaldıran bu sistem kısa süre içinde piyasa normu
haline geldi.

Tigres is affiliated with Tedsa which has been founded
in 1989. Tedsa commenced its operations in its facility
located in Turgutlu Kaynar district and specialized in
the production of solid fuel hot-water heaters, hot and
cold-water storage systems and solar energy collectors.
In 1989, the company started to manufacture solar
energy collectors according to TSE (Turkish Standards
Institution) code. The company invented the technology
for weld-free water storage systems and succeeded to
be the first manufacturer in the market. These systems,
which eliminated the various problems that arouse the
existence of welding spots, soon became the industry
norm.

Şirket 1997 yılında Turgutlu Fatih Sanayi Sitesi’nde bir
şube açarak sac kesim ve büküm alanında da faaliyet
göstermeye başladı. Değişen piyasa koşulları sonucu,
şirket 2001 yılından itibaren güneş enerjisi kolektörü
ve depo üretimine son vererek, sac işleme sektörüne
yoğunlaştı. Makina parkına eklenen yeni teknoloji
ürünü CNC Punch Pres, CNC Abkant Presler, CNC
Giyotin Makaslar ve Elektrostatik Toz Boya Ünitesi
ile konumunu “Sac İşleme Merkezi’ne” dönüştürdü.
2007 yılında yeni bir yapılanma sonucu Tigres Ltd. Şti.
kurulmuştur. Yapılan Lazer Kesim Makinası yatırımı
ile üretim kabiliyetlerini ve kapasitesini arttırmıştır.
Tigres, sactan mamul müşteriye özel ürünlerin (enerji
sistemleri parçaları, kaportalar, makina gövdeleri,
paneller, kabinler, elektrik panoları, vs.) yanı sıra kendi
markası altında üretip pazarladığı “çalışma alanı
ürünleri” üretimini de gerçekleştirmektedir.

The company opened a division in Turgutlu Small
Industry Sites in 1997 and extended its operations to
sheet metal cutting and bending fields. Due to changing
market conditions, the company quit solar energy
collector and water storage systems business in 2001
and concentrated on sheet metal cutting and bending
business. By the addition of CNC Punch Press, CNC
Press Breaks, NC Hydraulic Shears and Electrostatic
Powder Coating Unit, the company was transformed
into a Sheet Metal Processing Center. In 2007, as a
result of a re-organization Tigres was founded. By
CNC laser cutting machine investment, the production
capability and capacity of the company has considerably
increased. Tigres manufactures not only custom
designs specific to the customer (energy system parts,
machine bodies, panels, cabinets, electric panels, etc.)
but also workspace solutions which is manufactured
and marketed under its own brand.

+90 236 313 26 44

Fax

+90 236 313 36 83
info@tigres.com.tr

Web
Profil / Profile
Ciro / Turnover
İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

Tek bir çatı altında kaynak işlemleri ve boyası yapılmış,
komple bitmiş ürün çıkarma kabiliyetine sahip
bulunmaktayız. Bu da ürün kalitesi olarak müşteriye
büyük avantaj sağlamaktadır.
Ayrıca Tigres, son iki yıldır rüzgar enerjisi sektörü
içinde üretimler gerçekleştirmeye başlamış olup,
rüzgar enerjisi santrallerinde kullanılan sac parçaların
imalatını yapmaktadır. Kapasitesini ve kabiliyetlerini de
bu yönde arttırmaya devam etmektedir.
Şirketimizin vizyonu, yüksek kaliteli yüksek kaliteli sac
ürünleri faaliyet alanında, global pazarda söz sahibi
olmaktır.
Şirketimizin misyonu, sactan mamul yüksek kaliteli
ürünler üretmek ve sürekli bir şekilde yüzde yüz müşteri
memnuniyeti sağlamaktır. Bu misyon doğrultusunda:
• Toplam Kalite Yönetim Sistemi’ni her kademede
uygulamayı,
• Sürekli eğitimli, motive edilmiş ve yetkilendirilmiş
personel ile çalışmayı,
• Yeni teknolojileri sürekli takip etmeyi ve yatırım
yapmayı,
• Çevreye ve insana saygılı üretim yapmayı şirket
politikamız haline getirmiş bulunuyoruz.

We are able to manufacture broad range of products
requiring laser cutting, punch cutting, press brake
bending, welding, wet painting and electrostatic
powder coating.
We have the capability to supply finished products
which contain welding, painting and coating
operations under the same roof. This offers a serious
quality advantage to the customers.
Also, during last two years Tigres has started to
manufacture for wind energy sector and have been
manufacturing various parts used in wind power
stations. Tigres has been increasing its capability and
capacity towards this direction.
The vision of the company is to be an important
global player in the high-quality sheet-metal products
segment.
The mission of the company is to manufacture high
quality sheet metal products and continuously provide
one-hundred-percent customer satisfaction.
In this direction the company has instated:
• To implement Total Quality Management System
in every aspect of the business,
• To work with continually educated, motivated and
authorized personnel,
• To incessantly follow and invest in new
technologies,
• To realize environmentally benign manufacturing
as the company policy.

Ergenekon Mah. Millet Cad. No:48
Turgutlu / MANİSA

Tel. / Phone
E-Mail

Fabrikamızda her türlü lazer kesim, punch pres
kesim ve abkant büküm, kaynak, yaş boya ve
elektrostatik toz boya işlemlerini içeren parçalar
üretimi yapılabilmektedir. DKP, HRP, sıcak, paslanmaz
çelik, alüminyum ve titanyum sac malzemeler
işlenebilmektedir.

The main expertise of our company is sheet metal
processing. Tigres serves as a solution partner to
its customers and outstands in the sector due this
approach.

www.tigreslazerkesim.com
www.tigres.com.tr

Yüksek kalite sac ve metal ürünler
High quality sheet metal products
N/A
50
2007

tureb.com.tr

Adres / Address

Şirketimizin temel uzmanlık konusu sac işlemedir.
Tigres müşterilerine çözüm ortağı yaklaşımıyla hizmet
vermektedir ve sektörde bu yönüyle öne çıkmaktadır.
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TPI COMPOSITES
TPI Composites firması 1968 yılında Arizona,
Amerika’da kurulmuştur. TPI Composites günümüzde
dünyadaki en büyük kompozit kanat üreticileri
arasında yer almaktadır.

TPI Composites Inc. was established in 1968 in Arizona,
USA. TPI ranks as one of the biggest composite blade
manufacturers all over the world.

TPI Composites; Amerika, Çin, Meksika, Danimarka,
Almanya ,Türkiye ve Hindistan olmak üzere 7 ülkede
üretim merkezleri yanı sıra Mühendislik ve ARGE
merkezleri ile hizmet vermektedir. İleri teknoloji ve
yüksek kalite standartlarına sahip rüzgar türbini
kanatları yenilenebilir enerji sektörüne büyük katkı
sağlamaktadır.

TPI makes a significant contribution the renewable
energy sector with high technology and quality wind
turbine blades in manufacturing, tooling, engineering
and R&D facilities in the USA, Mexico, China, Turkey,
Denmark, Germany, and India.

TPI Türkiye, sektöründe öncü 3 ana rüzgar türbini
sanayi firması için çeşitli tipte kanatları ve bunların
bazı alt varyantlarını üretmektedir.
Türkiye’deki kanat üretimleri Sasalı ve Menemen’deki
fabrikalarda gerçekleştirilmektedir. Yüksek performanslı
malzemeler kullanılarak, müşterilerin tasarladığı
kalıplarla; hafif, dayanıklı ve verimliliği yüksek,
kompozit kanatlar üretilmektedir. Türkiye’de üretilen
kanatların ortalama %70’i 5 kıtaya ihraç edilmekte
olup, yapılan bu ihracat ile TPI Türkiye 2016, 2017 ve
2018 yıllarında kendi sektöründe Ege Bölgesi ihracat
birincisi olmuştur.
Bahsi geçen gelişmeler paralelinde büyüyen TPI
Türkiye organizasyonu son olarak ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre
Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve
Güvenliği Sistemi entegrasyonu sayesinde daha
sistematik, kontrollü, sürdürülebilir ve verimli iş akışı
süreçlerini oluşturmuş bir şekilde geleceğe daha
sağlam adımlarla yürümeye devam etmektedir.

TPI Turkey produces different type of blades and their
sub-variants for 3 main industry leading wind turbine
companies.
The production facilities in Turkey are located in Sasalı
and Menemen. Light, robust and efficient blades are
produced by high quality material inputs with molds
designed by customer. 70% of the blades produced
in Turkey are exported to 5 continents and with that
amount, TPI Turkey ranks first in Aegean Region export
in its sector from 2014 to 2019, 6 years consecutively.
Parallel to the aforesaid growing organization, TPI Turkey
created more systematic, controllable, sustainable and
efficient process flows by integration of ISO 9001:2015
Quality Management System Standard, ISO 14001:2018
Environmental Management System Standard and
continues to take firm steps forward to the future.

“Türkiye’de rüzgar enerjisine yönelik yatırımların artması, doğru
politikalarla birlikte, bir rüzgar sanayisinin oluşmasını sağladı. TPI Türkiye
bu sektörel gelişimin ve doğru politikaların güzel bir meyvesi oldu. Rüzgar
sanayisini daha da yukarılara çıkartma potansiyelimiz var ve Türkiye’yi bu
anlamda yakın coğrafyanın üretim üssü haline getirebilir, TPI gibi örnekleri
çoğaltabiliriz.”

Adres / Address

Sasalı Mah. 1 Sokak No: 66
Çiğli / İZMİR

Gökhan Serdar | EMEA ve Hindistan Başkan Yardımcısı / Vice President of EMEA and India

Fax

+90 232 327 34 40

E-Mail

+90 232 327 40 58
info@tpicomposites.com

Web

www.tpicomposites.com

Profil / Profile

Kompozit kanat
Composite blades

Ciro / Turnover

348 M $

İstihdam / Employees

4.280

Kuruluş Yılı / Founding Year

2012

tureb.com.tr

“The increase of investment on wind energy, supported with right policies,
created a strong wind industry in Turkey. TPI Turkey is a result of this
growing industry and effective policies. We do have potential to drive wind
industry further and Turkey can be positioned as a production hub of the
region, with that there is a potential to increase the number of companies
like TPI.”

Tel. / Phone
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TUBOPLAST
Firmamız TUBOPLAST SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde
plastik boru ve profil üretiminde uzun yıllardır çeşitli
sektörlere çözüm ortağı olarak müşteri ihtiyaçlarına uygun
spesifik ürünler üretmektedir. Son on senedir, rüzgar enerjisi
sektöründe kullanılan profil, hortum ve çeşitli ek parçaların
üretimini yaparak, bu sektöre uygun ürünleri de üretim
yelpazesine dahil etmiştir.

Adres / Address

For many years our company TUBOPLAST has been
working as a solution partner for various industries and
producing plastic pipes, profiles, and specific products
designed to meet customers’ needs. For the last
decade, by producing profiles, hoses, and fittings used
in Wind Energy Systems, TUBOPLAST has included the
sector needs in its range of products.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10013
Sokak No:10 Çiğli / İZMİR

Tel. / Phone
Fax
E-Mail
Web
Profil / Profile

+90 232 376 83 76
+90 232 376 83 79
info@ tuboplast.com.tr
www.tuboplast.com.tr
Plastik ekstrüzyon profil üretimi
Plastic profile extrusion

İstihdam / Employees
Kuruluş Yılı / Founding Year

10.000.000 ₺
30
2015

tureb.com.tr

Ciro / Turnover
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VESTAS
Vestas is the energy industry’s global partner on
sustainable energy solutions. The company designs,
manufactures, installs, and services wind turbines
across the globe, and with more than 122 GW of wind
turbines in 82 countries, Vestas has installed more
wind power than anyone else.

Endüstride 40 yılı aşkın tecrübesi ile Vestas, toplamda
122 GW’ın üzerinde kurulum gerçekleştirmiştir.
Bu emsalsiz başarı geçmişi, Vestas’ın alanındaki
uzmanlığının ve sürekli ürün ve performans
iyileştirmesini destekleyen rakipsiz deneyiminin
belkemiğidir.

With more than 40 years in the wind industry, Vestas
has more experience than anyone else in making
wind work. Together with their customers, Vestas has
installed more than 122 GW of wind power capacity.
This unmatched track record is the backbone of
Vestas’ expertise and unrivalled experience powering
continuous product improvement and performance
optimization.

Yüksek rakımdan aşırı hava koşullarına kadar her
türlü sahada faaliyet gösteren Vestas türbinleri, dünya
genelinde 82 ülkede hizmet vermektedir.
Şirket, ürünlerini üç ana türbin platformu altında
sunmaktadır. EnVentus ™, 4 MW ve 2 MW isimli
bu platformlar, projelerin özel koşullarına ve
gereksinimlerine uygun ve kapsamlı bir türbin portföyü
sağlar.
Sektör lideri akıllı veri yönetim kabiliyeti ve servis
kapsamında yer alan 108 GW’den fazla rüzgar türbini
ile Vestas, elindeki verileri rüzgar kaynaklarını en iyi
şekilde yorumlayıp en verimli çözümlerini sunmak için
kullanır ve bu sayede atmosferden her yıl 100 milyon
tondan fazla CO2 temizlenir. Vestas’ın 25.000’den fazla
çalışanı, müşterileriyle birlikte parlak bir geleceğe güç
sağlamak için dünyaya sürdürülebilir enerji çözümleri
getirmektedir.

Adres / Address

Değirmen Sok. Nida Kule İş Merkezi No. 18
Kat: 14B Kozyatağı-Kadıköy / İSTANBUL
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0216 665 30 00
0216 373 67 96
vestas-turkey@vestas.com
www.vestas.com
Türbin üreticisi
Manufacturer
N/A
1945

Vestas turbines have been installed in 82 countries
around the world, operating on every kind of site, from
high altitude to extreme weather conditions.
The company offers a range of products across three
turbine platforms. The EnVentus™, 4 MW and 2 MW
platforms provides an extensive portfolio of turbines
which are each suited to specific conditions and
requirements of its customers’ wind projects.
Through its industry-leading smart data capabilities
and unparalleled more than 108 GW of wind turbines
under service, the company uses data to interpret,
forecast, and exploit wind resources and deliver bestin-class wind power solutions, helping to remove over
a hundred million tons of CO2 every year from the
atmosphere. Together with their customers, Vestas’
more than 25,000 employees are bringing the world
sustainable energy solutions to power a bright future.

Vestas, 48.000’den fazla rüzgar türbini ile dünyanın en
büyük rüzgar türbini filosunun bakımını yapmak için
kararlı bir şekilde çalışan 69 ülkede yaklaşık 10.000
servis çalışanıyla, dünyanın hizmet altındaki en büyük
rüzgar türbini servis organizasyonuna güvenmektedir.
Vestas, ülkemizde temiz ve sürdürülebilir enerjinin ilk
temelleri atılırken sektörün öncülerinden biri olarak
1998 yılında Türkiye pazarına girmiştir. Vestas o
zamandan beri Türkiye’de yaklaşık 2 GW’lık rüzgar
santrali kurmuş son 12 yılda her biri İstanbul, Sivas,
Hatay ve Bandırma’da olmak üzere 4 adet bakım ve
servis merkezi oluşturmuştur. Bandırma Operasyon
Merkezi 2018 yılında hizmete girmiş olup, Türkiye ve
diğer komşu ülkelerde görev yapan teknisyenler için
hizmet, eğitim ve lojistik üssü görevi görmektedir.
Vestas, dünyada diğer birçok gelişmenin yanında
sadece 2020 yılında, 2014 yılından beri ortak yürüttüğü
offshore rüzgar şirketinin tamamını bünyesine katmış,
servis tarafında önemli 100 GW eşiğini aşmış, iddialı bir
sürdürülebilirlik stratejisi başlatmış ve ürün portföyünü
optimize edip genişletmiştir.
Vestas, Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine
ulaşmasına yenilikçi, verimli ve rekabetçi rüzgar
santralleri kurmakla katkı sağlamakta, aynı zamanda
ana komponentlerin Türkiye’de üretilmesi ve böylece
yerli katma değer yaratılması yönünde de önemli
çalışmalarda bulunmaktadır. Öyle ki bugün rüzgar
türbinlerimizin kanatları, çelik kuleleri, jeneratörleri, kule
bağlantı elemanları yerli tedarikçilerimiz tarafından
Türkiye’de üretilebilmektedir. Vestas yerli üretim
için know-how, süpervizörlük ve eğitim desteğini
Türkiye’deki tedarikçilerine vermeye devam etmektedir.
Yerli rüzgar türbini aksam üreticilerimizin başarısı,
ihracat kabiliyeti ve bu sayede Türkiye’de yaratılan ek iş
imkanlarıyla gurur duymaktayız.

Vestas counts on the largest fleet of wind turbines
under service in the world, with more than 48,000 wind
turbines under service and around 10,000 dedicated
service colleagues across 69 countries working
committedly to maintain and support the biggest wind
turbine fleet in the world.
Vestas entered the Turkish Wind Market in 1998,
being amongst the pioneers in the industry during the
first foundations of clean and sustainable energy in
the country. Since then, the company have installed
almost 2 GW of wind capacity and have extended its
footprint in the last 12 years to establish 4 service and
maintenance centers located in Istanbul, Sivas, Hatay
and Bandırma. The Operation Center in Bandırma was
inaugurated in 2018 and acts as a service, training and
logistics hub for the technicians working in Turkey and
in other neighboring countries.
Just in 2020, Vestas acquired the entire stake in its
offshore wind business which it has been jointly
running since 2014, crossed the 100 GW milestone in
Service, launched an ambitious sustainability strategy
or optimized and expanded its product portfolio,
among many other milestones.
Vestas contributes to achievement of Turkey’s
renewable energy goals by establishing innovative,
efficient and competitive wind farms, along with a
focus of production of main components in Turkey to
create local added value. Today; blades, steel towers,
generators and tower connecting elements of our
wind turbines can be produced by our local suppliers
in Turkey. Vestas is continuously providing know-how,
supervisory and educational support to its suppliers
in Turkey for the local production. We are proud of
the success of our local wind turbine component
manufacturers, the export capability and the additional
job opportunities created in Turkey by this way.

tureb.com.tr

Vestas, sürdürülebilir enerji çözümlerinde enerji
sektörünün global bir ortağıdır. Vestas, dünya çapında
rüzgar türbinleri tasarlayıp, ürettirip, kurulum ve
servisini gerçekleştirirken, 82 ülkede 122 GW’tan fazla
kurulu gücü ile dünyada en çok rüzgar santrali kurmuş
şirkettir.

XGEN
XGEN Enerji, yenilenebilir enerji sektörüne özel ürün
ve hizmetler geliştiren, yeni nesil bir mühendislik
firması olup 2010 yılından günümüze sadece rüzgar
ve güneş enerjisi alanında çözümler üretmektedir.
Rüzgar enerji santrali geliştirme aşamasında, rüzgar
ölçüm istasyonlarının kurulması ve işletilmesi
süreçlerinde anahtar teslim hizmetler sunmaktadır.
Ayrıca kule, kanat ve jeneratör üreten ana ekipman
tedarikçileri tarafından kullanılmakta olan ve yüksek
hassasiyet beklentisi bulunan mekanik aksamların
imalatlarını yapmaktadır.

Adres / Address

XGEN Energy is a new generation engineering
company that provides services and products
for the wind and solar market since 2010. The
company provides turn-key wind measurement
campaigns include installation of the met mast,
commissioning of electronics, gathering valid
measurement data, preventive maintenance,
and services. Besides, XGEN Energy is a local
component supplier for the facilities that have highquality requirements such as tower manufacturers,
blade factories, and nacelle producers.

“Diğer sektörlere göre kalite beklentisinin çok yüksek olduğu global
rüzgar endüstrisine mekanik ekipman tedariğini istenen kalitede,
planlanan zamanda ve rekabetçi bir fiyatla sunuyoruz. Her geçen gün
artan kabiliyetiyle, rüzgar türbini üreticilerimizin güvenilir bir çözüm
ortağı haline gelen XGEN ENERJİ olarak, müşterilerimizi daha rekabetçi
kılmak firmamızın temel hedefidir. Bu hedef doğrultusunda daha fazla ana
ekipman üreticimizin global tedarik zincirine dahil olmak arzusundayız.”
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“XGEN Energy supplies high-quality mechanical parts on scheduled time by
competitive price tag to the global wind industry. XGEN Energy, as a reliable
solution partner for global wind turbine manufacturers, aims to make
customers more competitive on the market by increasing its capability. To
achieve this goal, XGEN Energy desires to join a global supply chain of more
and more original equipment manufacturers.”

İskender Kökey, PhD(c) | Yönetici Ortak / Managing Partner

Folkart Towers, A Kule, Kat:24 D:2407
Bayraklı / İZMİR

Fax

+90 232 700 10 30

E-Mail

info@xgen.com.tr

Web

www. xgen.com.tr
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Taşıma aparatları, kule içi aksam, montajda
kullanılan tüm çelik aksam / Transport frames,
tower internals, general tools

N/A
2017

tureb.com.tr
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RÜZGAR SANAYİSİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIM HARİTASI

Envanter Bilgisi Temin Edilen Firma Konumları
Diğer Rüzgar Sanayii Firma Konumları

Mutlukent Mah. 2038. Sokak No:15 06800 Çankaya / Ankara
T. : +90 (312) 474 02 74 | F. :+90 (312) 474 02 75
www.tureb.com.tr

