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Şirketinizin tarihçesi ve faali-
yetleri nelerdir?
Sırimpeks İthalat İhracat Sanayi ve 
Ticaret A.Ş 1993 yılında İstanbul 
da kurulmuş olup ana faaliyet dalı 
Çin halk cumhuriyetinden tekstil ara 
malları ithalatı olagelmiştir.

İpek Yolu’ndan bu yana süregelen 
Türk Çin ticaretinde iş hacmi 2008 yılı 
itibariyle 17 Milyar USD seviyesine 
ulaşmıştır. 2010 yılı itibariyle de Çin’in 
Rusya ve Almanya’yı geçerek Türkiye’nin bir numa-
ralı ticaret ortağı olacağı öngörülmektedir.

Yerel dilleri konuşan ekibi ile karşılıklı güven 
sağlamış, küresel ticaret anlayışını benimsemiş ve 
sadece arz ile talebi bir araya getirmekle kalmayıp, 
işi sahiplenmiş olan şirketimiz sosyal sorumluluk 
ve çevre bilincinin önemini kavramış olup 2007 
senesi itibariyle yenilenebilir enerji konusunda 
faaliyetlerine başlamıştır.

Amacımız, iklim ve coğrafi olarak stratejik bir 
önem taşıyan ülkemizin enerjide dışa bağımlığın-
dan kurtulmasında küçük de olsa bir rol üstlen-
mek, yenilenebilir enerji yatırımları için gerekli 
makine ve mühendislik hizmetlerinin ülkemiz çı-
karlarına en uygun şekilde tedarikini sağlamaktır.

“Bilgiden yararlanın” ve  “Söz verilmez tutulur” 
gibi ilkeleri ile, doğru iş ortaklıklarına imza ata-
rak; Çin’in en büyük devlet üst kuruluşlarından 
birinin Türkiye’ de ki enerji ortağı rolünü üstlen-
miş ve sektöre ilk adımlarını atmıştır. Partnerimi-
zin bünyesinde bulundurduğu şirketlerin 50 yıllık 
deneyimlerini ve esas iş sahası olan; Elektrome-

Secret Power’dan “Yaşam İçin Enerji”

Secret Power markası ile ekipman ve mühendislik hizmetleri veren 
Sirimpeks A.Ş. Pazarlama Müdürü Sedef  Budak ile konuştuk, 

“Rüzgâr, güneş, hidroelektrik santral elektromekanik ekipmanları yanı sıra kömür santralleri için 
de makine temini, kurulumu ve tesisin işletmeye alınması hizmetlerinde aracılık etmekle kalmayıp, 

projelerin başından sonuna kadar yatırımcı ve mühendislik şirketi ile birlikte sahada aktif  rol almaktan 
kaçınmamaktayız” diyor.

kanik, teknoloji ve deniz aşırı 
mühendislik tecrübelerini başarılı 
bir şekilde kullanmaktayız. 

Yenilenebilir Enerji Proje-
lerine ne tür servisler sun-
maktasınız?
Rüzgâr, güneş, hidroelektrik sant-
ral elektromekanik ekipmanları 
yanı sıra kömür santralleri için 
de makine temini, kurulumu ve 
tesisin işletmeye alınması hiz-

metlerinde aracılık etmekle kalmayıp, projelerin 
başından sonuna kadar yatırımcı ve mühendislik 
şirketi ile birlikte sahada aktif  rol almaktan kaçın-
mamaktayız.

Türkiye’de İstanbul’un yanı sıra İzmir, Çin Halk 
Cumhuriyetinde ise Şanghay’da ofisi bulunan fir-
mamız yetişmiş mühendis ekibi ile her zaman en 
doğru ve tüm taraflar için yararlı mal ve hizmet su-
narak müşteri memnuniyetini 16 yıldır sağlamıştır. 

Sırimpeks , aynı ilkelere sadık kalarak Enerji sek-
töründe Secret Power markası altında Türkiye’nin 
en önde gelen şirketlerine ekipman ve mühendis-
lik servisi vermektedir.

Yenilenebilir Enerji Piyasasının Çin 
ürünlerine karşı yaklaşımı nasıl? 
Diğer sektörlerde olduğu gibi enerji elektromeka-
niğinde de Çin mallarına ön yargılı ve temkinli bir 
yaklaşım söz konusudur ancak hidroelektrik ve 
termik santral mühendisliği ve makine imalatında 
Çin’in 50 yıldan fazla olan tecrübesi ve tüm dün-
yada kullanılan ve kabul görmüş olan teknolojisi-
ni göz ardı edemeyiz.

Sedef  Budak
SECRET POWER Pazarlama 
Müdürü
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Rüzgâr Enerjisi konusunda Avrupa ve 
Amerika’dan alınan teknolojilerin 2000 
yılından beri geliştirilmesi sonucunda 
Avrupa’ya rakip farklı kapasitelerde 
rüzgâr türbin imalatı ve tesislerin işlet-
meye alınması son yıllarda ivme kazan-
mış bunun sonucunda da dış pazara 
ilgi artmıştır.

Bugün Çin türbinleri Çin’in İç Mo-
ğolistan bölgesi başta olmak üzere, 
Amerika, Kanada ve Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinde kullanılmaktadır.

Dünyadaki güneş panel imalatının % 
90‘dan da fazlası Çin de gerçekleşmek-
te olup, Türk pazarına sunduğumuz 
(150 W < )panellerin akreditasyon ve 
taahhüt edilen performansları ulusla-
rarası kurumlardan sertifikalıdır. (IEC, 
TUV, ISO, CE ).

Yatırımcıların güneş santral lisansı 
başvuruları için nefeslerini tuttuğu 
bu dönemde Secret Power da üzerine 
düşen görevi yapmış ve iş ortaklarına 
en hızlı termin ve uygun maliyetleri 
sunabileceği imalatçıların ürünlerini 
pazara sunmuştur.

DEWI sertifikalı 1,5 MW rüzgâr tür-
bin özellikleri ve performans tablosu 
verilmektedir.  

Diğer şirketlerden sizin farkınız 
nedir?
16 senelik bilgi birikimini iş ortakları 
ile paylaşmaktan çekinmeyen şirketi-
miz, yatırımcıları yormadan ve çıkar-
larını gözeterek doğru ürün ve servis 
sağlayıcıları getirmektedir. 
İçinde yer aldığı her projeye yaklaşımı 
aracı kurum gibi değil, yatırımcı gibi 
olan şirketimiz işin sürekliliğinin ve 
zamanlı gerçekleşmesinin takibini titiz-
likle yapmaktadır.

Proje bazında çalışılan iş sahalarında 
verilen servislere ek olarak, finans, 
lojistik gibi destekleyici / tamamlayıcı 
alanlarda da opsiyonel hizmetler ver-
mektedir.

Secret Power gerek kendi ekibi gerekse 
iş birliği ortakları ile global düzeyde iş 
ağı kurmuş olup; 2 yerel, 1 deniş aşırı 
ofisi ile Çin, Almanya, Fransa, Kanada, 
Avustralya ve Hindistan gibi ülkeler ile 
de sürekli gelişen bir işbirliğini sürdür-
mektedir. 

Halen süregelen krizi öne sürerek Çin 
makinelerine finansman sağlamaktan 
çekinen Avrupa yatırım bankalarına alter-
natif  olarak, gerektiğinde Çin’den sağla-
nacak EPC hizmetler için banka kredisi 
konularında da hizmet vermekteyiz.

DEWI sertifikalı 1,5 MW rüzgâr tür-
bin özellikleri ve performans tablosu
Rotor:

Number of  Blades 3

Blade Lenght 37.5

Rotor Speed 11-18 rpm

Rotor Diameter 77 m

Sweep Area 4657

Cut-in Speed 3m/s

Cut-out Speed 21 m/s

Power Regulation

Rated Wind Speed 11.5 m/s

Survival Speed IECII

Weight 30t

Gearbox  

Type one stage planet & two 
stage cylindrical gear

Gear Ratio 1: 100 

Weight 16t

Generator

Type
Air-Air-Cooling 
Double-Fed Asynchro-
nous Generator

Power 1500KW

Voltage 690V

Speed 110-1810rpm

Convertor Bidirectional four quad-
rants IGBT convertor

Protection class IP55

Weight 6.8t

Yaw System

Yaw Bearing Externally gear four 
point bearing

Brake Preload Braking

Yaw Driven 4 servo motors

Speed 3600/10min

Grid Connection

Grid Voltage Step-up voltage 
690V/10kV or 35 kV

Grid Frequency 50Hz/60Hz

Power Factor - 0.96 ~ + 0.96

Hub Height 68m

Tower Weight 95t

Total Weight 190t

Sırimpeks & Secret Power müşterileri-
ne sunduğu tüm hizmetleri geleneksel 
uzun dönemli işbirliği politikasının bir 
gereği olarak görmektedir. ”Bilgiden 
Yararlanın” prensibi ile işbirliği, araştırma 
ve geliştirme, dürüstlük ve sadakat ile 
ticaret yaşamına devam ettirmektedir. ????


